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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 két ülés között jelentős időt fordítottam a még megmenthető pályázatokra. Átdolgozás alatt áll
a közlekedésfejlesztési és a bölcsőde pályázat is. Folyamatosan tárgyaltam a tervezőkkel, és a
pályázatokat készítő vállalkozásokkal. Közben több alkalommal tárgyaltam megyei vezetőkkel,
próbálok segítséget kérni, hogy a második benyújtás után eredményesek legyenek a pályázataink.
Megyei vezetőkkel Karancslapujtőn részt vettem egy tájékoztatón, ahol új pályázati lehetőségekről tartottak tájékoztatót.
Felvettem a kapcsolatot a Hungary Enbi vezetőivel. Az új vállalkozás munkahelyeket teremtett
és hőszigetelőket fog gyártani.
Megkerestem a Penta Kft. ügyvezetőjét. Tárgyaltam a Kossuth utca javításának lehetőségeiről.
Oláh László Úr elmondta, hogy garanciális javítást már nem tudnak vállalni, a komplett alapozásnak látja értelmét. Javasolja figyelembe venni, hogy az útszakaszon buszok járnak.
Részt vettem Pogácsás Tibor államtitkár programértekezletén, ahol a közmunkaprogramok távolabbi kilátásai volt a téma.
Tervegyeztetésen vettem részt a Bánk-Tolmács-Rétság konzorciumi partnerek megvalósításában tervezett szennyvíztisztítótelep tárgyában. Az egyeztetésen részt vett Bózvári József tervező és a DMRV munkatársa is.
Közreműködtem a városunkban megrendezendő Vadásznap előkészítő munkáiban, illetve a
bizottság és a szakmai szereplők találkozásának koordinálásában.
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Ipolysági önkéntes egyesülettel tárgyaltam. A katasztrófavédelemben segítik hivatásos társaikat. Modern technikájuk, népes tagságuk van.
Megkeresett egy alapítvány, mely a kóborló ebek részre nyújtanak átmeneti elhelyezést. Az
eldobott kutyák részére gazdát keresnek. Segítséget kértek abban, hogy hirdethessék
Rétságon tevékenységüket, valamint a lakosság köréből keresnének aktivistát.
Seres Tibor tűzoltósági ezredest fogadtam bemutatkozó látogatáson. Jelenleg ő a Nógrád Megyei tűzoltó igazgaztó. A szerkocsi kihelyezéséről tárgyaltunk.
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét.
Rétság, 2017. május 18.
Hegedűs Ferenc
polgármester
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