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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A napi hivatali munkáról részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 
A Zöld város és a Közlekedésfejlesztési pályázat érdekében több alkalommal tárgyaltam a két 
faház tulajdonossal. A testületi döntés először mereven elutasításra került, majd az egyik vállal-
kozó álláspontja közeledni látszik. 
 
A Zöld város pályázat végrehajtásának előkészítő munkáit koordinálom. Egyeztettem a tervező-
vel, a főépítésszel. 
 
Több alkalommal tárgyaltam az új mentőállomás kialakításáról. A lehetséges helyszíneket meg-
tekintettük az Országos Mentőszolgálat munkatársaival. Az új építésű épület építését az állam 
finanszírozná. Amint megérkezik konkrét kérelmük, a Testület elé terjesztem. 
 
Szintén több alkalommal tárgyaltam a templom felújítsa tárgyában. A támogatás feltételei, ösz-
szege egyeztetés alatt, bízom benne, hogy hamarosan a konkrét eredményről tudok beszámol-
ni. 
 
A templom felújítás és a mentőállomás építése érdekében személyes találkozót kértem dr. Rét-
vári Bence parlamenti államtitkártól.  Államtitkár úr a helyszínen tájékozódott a fejlesztéssel 
érintett területekről. Mindkét esetben segítséget ígért a fejlesztésekhez. 
 
Folyamatosan kapcsolatot tartok a Tűzoltószertár felújítását végző vállalkozóval. Szintén napi a 
kapcsolat a megyei vezetéssel. A megyei és a helyi tűzoltóvezetők kérése az, hogy a már rész-
ben használatba vett épületrész teljes egészében kerülhessen a tűzoltók (hivatásos és önkén-
tes)  használatába. Korábban az a döntés született, hogy egy helyiség kerüljön átadásra a Pol-
gárőrség részére garázs céljából. Egyeztettem a Polgárőr Egyesület elnökével, kértem, ameny-
nyiben lehetséges, nézzen egy másik helyet garázs céljára. Egyik javaslatom az, hogy a jelen-
leg még használatban lévő, reményeim szerint megüresedő mentőgarázst át lehetne adni. 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
Rétság, 2018. január 15. 
  
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


