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ELŐTERJESZTÉS 
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Tárgyalja  Ülés Szavazás 
 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A napi hivatali munkáról nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 
Balassagyarmaton többször tárgyaltunk a víziközmű átadásáról.  
 
Vidékfejlesztési Minisztériumban tárgyaltam Katolikus Egyház által beadott városképet 
meghatározópályázattal kapcsolatban, valamint a vadásznappal kapcsolatban. A rendezvény-
hez támogatást kívánok szerezni.  
 
Részt vettem Balla Mihály országgyűlési képviselő évértékelőjén Balassagyarmaton.  
 
Salgótarjánban részt vettem a munkaügyi peren.  
 
Salgótarjánban jártam a benyújtott pályázatokkal kapcsolatban. Hiánypótlást teljesítettünk és 
tisztázó kérdésekre adtunk választ.  
 
Nógrád újság szerkesztőségének a 2016. év fejlesztéseivel és a 2017. évi tervekről adtam tájé-
koztatást.  
 
A Városi Művelődési Központ és Könyvtár intézménynek kerestem pályázati lehetőségeket, 
személyesen nálam járt egy szakértő, kértem, hogy vegye fel a kapcsolatot az intézményveze-
tővel. 
 
Részt vettem a Balassagyarmati Kórházban az önkormányzat által is támogatott beszerzések 
átadási rendezvényén.  
 
Nagyorosziban vettem részt pályázati lehetőség ismertetésén, melyen tájékoztattak a közeljö-
vőben kiírásra kerülő kultúrával kapcsolatos támogatásokról.  
 
A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság évértékelőjén vettem részt, ahol tárgyaltam az önkor-
mányzati bérlakással kapcsolatos rendőrségi igényekről. A lakás bérlőkijelölési jogával a rend-
őrség élni kíván, a jog megváltása nem aktuális.  
 
Országgyűlési képviselő úrral a volt laktanya területén tervezett rehabilitációs központ ügyében 
finanszírozókat keresünk, ez ügyben több alkalommal tárgyaltunk.  
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Folyamatos lobbytevékenységet folytatok a város elkerülő autóút megépítése érdekében.  
 
Az iskola fejlesztésében úgy tűnik lesz 2017. évben pályázati lehetőség. Szerdán érkezik egy 
szakértői csoport, aki felmérést fog készíteni a lehetőségekről. Komoly beruházásra készülnek, 
mivel Rétság lesz a központi iskola. Ez ügyben folyamatosan egyeztetek, koordinálok.  
 
 
 
 
Rétság, 2017. február 17. 
  
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


