
Tisztelt Rétsági Polgárok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a mai naptól a hatályosak a 484/2020.(XI.10.) Korm. rendelet
rendel kezései.

A hivatkozott rendelet 12. § (1) bekezdés j) pontja alapján a Városi Művelődési Központ
és Könyvtár intézményünk a látogatók előtt zárva.

Az intézmény biztosítja a mozgókönyvtári szolgáltatást. Igényeket munkanapokon 8,00
16,00 óra között lehet leadni a 35/550-553 telefonszámon vagy a konyvtar@retsag.hu e
mail címen.

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi veszélyhelyzet nem
ülésezik. A munka azonban folyamatos. Elektronikus egyeztetést követően folyamatosan
születnek polgármesteri döntések. Jelenleg 6 elöterjesztés van véleményeztetés alatt. A
járványügyi helyzet miatt a november 24. napra tervezett közmeghallgatás elmarad.

Az operatív törzs tegnapi tájékoztatása alapján, a megyei átfertőzöttség tekintetében Nógrád
megye Györ-Moson-Sopron megye és Budapest után a harmadik helyen áll. Az elmúlt 24
órában 153 fövel emelkedett megyénkben koronavírus fertözöttek száma.

Koronavírus fertőzöttek Nógrád megyében
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A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan eddig bevezetett szabályok továbbra is
érvényesek, azzal, hogy a 10.000 főnél nagyobb település egyes közterületein
a maszkviselés kötelező. A területek kijelölése a polgármester feladata. Kérjük alakosságot,
amennyiben 10.000 föt meghaladó lakosságszámú településre utaznak (pl.: Vác, Budapest,
Balassagyarmat, Salgótarján stb), tájékozódjanak a helyi polgármesteri rendelkezésről.

A Kormányhivatal tájékoztatója szerint szerdától életbe lépő korlátozások részeként november
11-től a Kormányablakokban is csak előzetes időpontfoglalást követően lehet ügyet
intézni. Időpontfoglalásra az idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a megújult magyarorszag.hu
oldalon, illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség.

A Zöld Híd B.I.G.G Nonprofit Kft. november 30-ig elszállítja a zöldhulladékot.

A zöldhulladék kihelyezhető az értékesítési partnereknél beszerezhető 110
literes biozsákban. Az 1 méternél nem hosszabb, max. 6 cm átmérőjű ágakat
összekötegelve is elszállítják. Nagy mennyiségű zöldhulladék esetén az ingatlan
tulajdonosa saját zöld hulladékát komposztáló telepre (Zöld udvar) szállíthatja be, ebben az
esetben azonban kezelési-ártalmatlanítási díjat számít fel a szolgáltató..

November havi hulladékgyűjtési naptár:

november 5. csütörtök kommunális, szelektív

november 12. csütörtök kommunális, zöld

november 19. csütörtök kommunális, szelektív

november 26. csütörtök kommunális, zöld

Rétság, 2020. november 11.

Vigyázzunk egymásra!


