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LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Magyarország Kormánya által hozott rendeletekre tekintettel Perenye Község Önkormányzata nevében a
jegyzővel, képviselőkkel, helyi intézményvezetővel tartott egyeztetés után - az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt
Lakosságot:
1. A Perenye község Kultúrterem közösségi használatát és Perenye község települési könyvtár szolgáltatását
2020. június 2-tól engedélyezem.
A tömeges önkormányzati rendezvényeket előre nem látható ideig – a közösség védelme érdekében - a
továbbiakban sem kívánjuk megtartani.
2. Hivatali ügyfélfogadás rendje: Perenyében 2020.06.02-től pénteken 9:00-12:00 óra között fog első körben
visszaállni.
3. Perenye Község Önkormányzata a szociális étkeztetést biztosítja a szokásos módon a továbbiakban is, a
higiéniai és járványügyi szabályok betartása mellett.
4. A Szombathelyi Egyházmegye területére érvényes, május 4-én kelt Püspöki rendelkezés értelmében a
szentmiséket egyenlőre csak a Plébániatemplomban lehet megtartani. Gombos T. Bálint atya tájékoztatója
alapján a szentmisék rendje a következő:
Vasárnap
- 8:00 órakor a Szent Jakab Apostol Plébániatemplomban
- 9:30-kor a jó idő esetén a Szentkúton, rossz idő esetén a Plébániatemplomban
A hétköznapi szentmisék hétfő-péntek között este 19:00 órakor a Plébániatemplomban kerülnek
bemutatásra. Kivétel csütörtökön, akkor reggel 8:00 órakor.
A kisebb templomokban a szentmisék megtartása egyenlőre nem engedélyezett.
Az előjegyzett perenyei miseszándékok a Plébániatemplomban minden nap elmondásra kerülnek.
5. Az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat az önkormányzatok működtetik a továbbiakban is. Ennek
módjáról dr. Jánk Ottó tájékoztatójának betartását kérjük a továbbiakban is!
*FIGYELEM!
Az ORVOSI RENDELÉS HELYSZÍNE változott: jelenleg Perenye Béke u. 34. szám alatt üzemel a felnőtt
háziorvosi rendelés.
Gyermekorvosi rendelésre dr. Szolnoki Judit átmenetileg Gencsapátiban tudja fogadni az érintetteket.
Az orvosi rendelés helyszínének megváltozását az okozza, hogy 2020. május 11-ével elkezdődött a Magyar Falu
Program keretében elnyert pályázati támogatásból az orvosi rendelő meglévő épületének teljeskörű
felújítása. Az elnyert támogatás összege: 32.357.912.- Ft. Ennek részleteiről a Hírlevél júniusi számában
olvashatnak bővebb tájékoztatót. Befejezés várható ideje: 2020. november 30.
Tisztelettel kérem a Lakosság – elsősorban a Jókai utcában lakók – megértését, rugalmasságát és türelmét
a Jókai u. 17. szám alatt zajló építési munkákkal kapcsolatban. Tekintettel, hogy az orvosi rendelő és
környéke jelenleg építési terület, arra belépni, autójukkal ott parkolni TILOS. Az ott parkoló járművekért
sem az önkormányzat, sem a kivitelező nem tud felelősséget vállalni!
6. Az óvodás szülőkkel való előzetes alapján a Perenyei Aranyhíd Óvoda 2020.05.18-22. között ügyeleti rendben,
5 fő gyermekkel kezdte meg működését.
A 2015/2020. (V.20.) Korm. rendelet alapján 2020. május 25-től az óvoda működése a veszélyhelyzet előtti
szokásos rendbe állt vissza. Az óvodát érintő döntésekről, aktuális tudnivalókról az óvodavezető a szülőket
folyamatosan tájékoztatja.
7. Központi kormányzati döntés született az iskolák működéséről.
A 220/2020. (V.22.) Korm. rendelet alapján az iskolák 2020. június 2. és 2020. június 15. között továbbra is
tantermen kívüli, digitális munkarend szerint működnek. 2020. június 2. és 2020. június 26. között minden
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általános és középfokú iskola megszervezi a tanulók felügyeletét (napközi, szakkör, sportfoglalkozás, egyéni
vagy csoportos felzárkóztató foglalkozás, fejlesztőfoglalkozás, egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő
foglalkozás keretében).
8. A 207/2020. (V.15.) Korm. rendelet értelmében a perenyei Kondora Kocsma és Tekéző 2020.05.18-a napjától
ismét üzemel.
LOMTALANÍTÁS
A vírushelyzetre való tekintettel – elsősorban vagyonvédelmi szempontból – Perenye Község Önkormányzata a
2020. évben külön szemétgyűjtési akciót NEM tervez.
Amennyiben ez az idő előrehaladtával változik, tájékoztatni fogjuk Önöket.
FOKOZOTTAN FELHÍVJUK a tisztelt Lakosság figyelmét, hogy figyeljenek oda ingó vagyontárgyaikra! A nyári munkák
alkalmával, utcán, kertben való tartózkodás idejére se hagyják nyitva ingatlanjaikat!
Segítségért forduljanak bizalommal Fuchs Balázs körzeti megbízott rendőrhöz (+36 70/ 946-0136) vagy hívják a
112-es telefonszámot.
TŰZGYÚJTÁS
Az elmúlt időszakban bekövetkezett erdőtüzekre tekintettel a perenyei hulladékégetés szabályozásával
kapcsolatban kértük a Vas Megyei Kormányhivatal állásfoglalását, amely a következő: „Javaslom megfontolásra az
égetés teljes tiltását. A környezet és a levegő tisztaságának védelme érdekében célszerű az avar és kerti hulladék
komposztálással történő hasznosítását előnyben részesíteni.
A véleményezésemet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. trv. 48.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően adtam ki.”
Képviselő testülettel, jegyző úrral történt egyeztetés során kompromisszumos megoldásra törekedtünk. Teljes
tiltást nem szeretnénk bevezetni, ezért a következő tájékoztatást adom:
2020. május 1-e napjával Perenyében az avar, kerti hulladék égetés napja módosul. Ez kizárólag HÉTFŐI napokon
8:00 - 16:00 óra között megengedett, amennyiben az nem ünnepnap és nincs elrendelve országos égetési tilalom.
Más napon és időpontban az égetés TILOS!
HŐSÖK NAPJA
Perenye Község Önkormányzata a Hősök napi megemlékezést 2020. 05.31-én (vasárnap) 11:00 órától a
hagyományoktól eltérő módon tartja. A Himnusz eléneklését követően a Hősök névsorának felolvasására, majd
koszorúzásra kerül sor. Közös főhajtás után együtt énekeljük el a Szózatot.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy amennyiben lehetőségük van, a megemlékezés alatt a megfelelő távolság
betartására (1,5m) figyeljenek. Lehetőség szerint maszk viseléséről gondoskodjanak.
Tisztelettel kérem, hogy saját és a közösség védelme érdekében a jövőben is mindenki fokozottan ügyeljen a
tisztasági, higiéniás előírások betartására.
A település idős lakosait különös tekintettel megkérjük, hogy átmeneti időre a közösségi rendezvényeket és az
egyéb közösségi helyeket ha tehetik, kerüljék!
Kérjük, hogy azok a 70 év felettiek, akik a saját ellátásukat (élelmiszer, gyógyszer) segítő családtag, szomszéd,
ismerős bevonásával nem tudják megoldani, jelezzék a következő telefonszámon: 20/355-7370 vagy a 30/6889618. Az önkormányzat fog segíteni ezekben az esetekben. Ennek részleteit az érintettekkel külön egyeztetjük.
Perenye, 2020. május 26.
Tisztelettel,

Imre Viktória
polgármester

