
Tisztelt Rétsági Polgárok! 
 

A héten nem érkezett újabb információ a Népegészségügyi Osz-
tálytól fertőzött vagy hatósági megfigyelés alatt álló személyről.  

 

Jó hírek érkeztek, hogy a fertőzött személyről és családjáról. Jól vannak, nem kizárt, hogy jövő hét 
végén feloldásra kerül a hatósági megfigyelésük. Mielőbbi gyógyulást kívánok! 

A Kormányhivataltól érkezett határozatok alapján jelenleg 9 fő van hatósági megfigyelés alatt.  

A Rétsági Rendőrkapitánysággal folyamatosan kapcsolatot tartok. Szinte napi szintű a 
kapcsolattartás, a tapasztalatcsere. Szintén folyamatosan kapcsolatot tartok a Rétsági Polgárőr 
Egyesület elnökével. 

Röviden összefoglalom a két hétvége tapasztalatát. Húsvét előtti hétvégén tömegek voltak a Piac 
téren, illetve a SASIKER Kft. boltja előtt. A vásárlók fegyelmezetten, egymástól 2 méter távolságra 
álltak. Valamennyi boltban szabályozták az egyidőben a boltban tartózkodhatók számát. Ezen a 
hétvégén tömeges sorban állás nem volt. 

A dohánybolt és az egyik cukrászda környékén lehetett tapasztalni csoportos jelenlétet. Rendőr-
kapitány úr is tud a problémáról, ígérete szerint kezelni kívánják ezt a helyzetet. 

Mint Önök előtt is ismert, a polgármester immár két hétvégén felhatalmazást kapott helyi szigo-
rítások bevezetésére. Képviselőtársaimmal egyeztetve nem vezettünk be szigorításokat. A 2-es számú 
főutat nem lehet lezárni, a boltokban pedig jelentős a bevásárló turizmus a környező településekről. 
Vállalkozásainknak is túl kell élniük ezt az időszakot. Elképzeléseim vannak, készülök szigorításokra, 
amennyiben arra szükség lesz. Ahhoz, hogy további szigortások ne történjenek, egymás közötti 
együttműködésünkre van szükség. 

Az önkormányzati munka a vészhelyzet alatt is folyamatos. Elektronikus kapcsolattartás van a 
képviselők között. Köszönöm az önkormányzati képviselők munkáját! Folyamatban van a Zöld város 
pályázat közbeszerzése, reményeim szerint hamarosan eredményt tudunk hirdetni, megindulhat a 
tényleges kivitelezés. Dolgozunk a bölcsődepályázat és az óvodaudvar pályázat előkészítésén. Rétság, 
mint 5.000 fő alatti lakosú település jogosult indulni a Magyar Falu programban. Útépítési pályázat 
benyújtásán dolgozunk. Az Orgona köz vízelvezetésére folyik a tervezési munka. Fejlesztéssel 
kapcsolatos munkánkra remélem hamarosan fizikai látszata is lesz. 

Tegnap Balla Mihály országgyűlési képviselő egyeztetésre, tájékoztatásra hívott. Egyetértés volt 
közöttünk többek között abban, hogy a fegyelem lazult. Változatlanul nagy a forgalom a 2-es főúton, 
melyet Képviselő úr is napi szinten megtapasztal. A következő javaslataim voltak Képviselő úr felé:  

- Az alapos indokkal közterületen való tartózkodást, mint például munkába járás ellenőrzé-
séhez munkáltatói igazolás bemutatása véleményem szerint szükséges lenne.  

- Szűkíteni kell a jövőben a 65 év felettiek délelőtti bevásárlására kijelölt időpontot. Az 
üzlettulajdonosok panaszkodtak a 65 év feletti vásárlók száma nagyon alacsony, elegendő 
lenne 9,00 órától 10,00 óráig biztosítani számukra a lehetőséget. Feltételezésem szerint a 
szerető családtagjaik gondoskodnak ellátásukról. Köszönet a hozzátartozóknak is! A 
boltvezetők panaszával meg kívánom keresni a Nógrád Megyei Védelmi Bizottságot is. 



- Javasoltam Képviselő úrnak, hogy ne csütörtökön délután kapjanak a polgármesterek felha-
talmazást az adott hétvégére. Pénteken hozható meg a rendelet, akkor már nehéz a teljes 
lakossággal megismertetni a hétvégére vonatkozó döntést. Konkrét javaslatom az volt, hogy 
például egy adott hónap valamennyi hétvégéjére hatékonyabb lenne a felhatalmazás.  

Tolmácsoltam Rendőrkapitány úr javaslatát, mely szerint Szendehelynél visszafordítanák a kirándulni 
szándékozókat. 

Az önkormányzat folyamatosan biztosítja a gyermekek menzás, illetve napközis ellátását. Ismételten 
felhívom a szülők figyelmét a napközikonyha által biztosított lehetőség igénybevételére.  

Felhívom továbbá a szülők figyelmét, hogy a térítési díjakat a vészhelyzet ideje alatt is fizetni kell. A 
Napköziotthonos Óvoda a napokban a nemfizetők részére tájékoztató, illetve felhívó levelet küld ki. 

A szociális étkezők meleg élelmiszerrel való ellátást, és a vendégétkezők számára a házhozszállítást 
szintén biztosítjuk.  

A 65 év feletti igénylők részére önkénteseink bevásárolnak. 

A Polgármesteri Hivatalban – jellemzően elektronikus úton – az ügyintézés folyamatos. Azokban az 
esetekben, amikor szükséges a személyes jelenlét (házasságkötés, halotti anyakönyvi kivonat 
elkészítése) az ügyfélfogadást az egészségügyi szabályok maximális betartása mellett biztosítjuk. 

A Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai az intézmény hirdetőtábláján elhelyezett telefon-
számokon elérhetőek. Az intézményvezető tájékoztatása szerint esetszámaik az elmúlt időszakban 
növekedtek, többen hívták krízistelefonszámukat is. 

Vigyázzunk egymásra! 

Rétság, 2020. április 18. 

 


