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polgármesteri munkáról  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. április 28-i ülésére 

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. 
 
A Zöld Híd Kft-nél taggyűlésen vettem részt. A fő cél a vállalkozás gazdasági stabilitása.  Szin-
tén a Zöld Híd Kft. vezetőjével egyeztettem a 2017. évi kiegészítő támogatás biztosításhoz 
szükséges szerződésről. A Kft. a szerződés-tervezetét a napokban megküldi.  
 
A folyamatban lévő pályázatainkról ugyan még eredményről nem tudok beszámolni, ettől füg-
getlenül folyamatosan sürgetem a döntéshozókat. A szerződött partnerek is folyamatosan ke-
resnek, hiszen őket is érdekli a „hogyan tovább”. Folyamatosan türelmet kérek tőlük.  
 
Kovács Miklós tervezővel két alkalommal egyeztettem: 
 

1.) Kovács Miklós úr megkeresett és tájékoztatott arról, hogy több szerződésünk valami ok-
nál fogva leakadt, illetve a szerződött munka nem készül el, viszont másik tanulmány 
igen. Kitértünk a barnamezős és a zöldmezős pályázat előkészítésében végzett munká-
jára, melynek szerződéseit pótolni kellene és a laktanya hasznosítás tanulmányára kö-
tött szerződés sorsát is pontosítani kellene. Lesznek kérései a Rendezési Tervvel kap-
csolatban is. Ígérete szerint a közeljövőben egy levélben is leírja problémáit. 

2.) Egyeztettem vele a 2017. évi karbantartási terv előkészítéséről. Szeretném, ha ugyan-
úgy, mint az előző években készítene egy tervezői költségvetést (természetesen a szer-
ződést a Képviselő-testület elé terjesztem, ha elkészül). A tervezői költségvetés alapján 
tudjuk majd eldönteni, hogy hogyan tudunk tovább haladni az árajánlatok bekérésével, 
vagy közbeszerzési eljárás megindítása válik szükségessé.  

 
Közreműködtem a városunkban megrendezendő Vadásznap előkészítő munkáiban, illetve a 
bizottság és a szakmai szereplők találkozásának koordinálásában. 
 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
 
Rétság, 2017. április 20. 
  
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


