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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 részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 

- Részt vettem a DMRV Zrt. közgyűlésén, ahol a vállalkozás éves beszámolója és aktuális 
kérdések volt a téma. Átszervezés volt a vállalkozásnál. 
 

- A leendő mentőállomás helyén lévő 2 db épület lebontására árajánlatokat kértem, a fel-
merülő kérdésekre válaszokat adtam. 
 

- A közlekedésfejlesztési pályázat végrehajtásával kapcsolatban több alkalommal kellett 
egyeztetnem a projektmenedzserrel. 

 
- Az optikai hálózat kialakítása során kezdeményeztem a Jászteleki utcában lévő 3 db 

akadályt jelentő oszlop áthelyezéséről. Az áthelyezésről nem csak a tulajdonossal, ha-
nem az ott lakókkal is egyeztetéseket folytattam. Az áthelyezés mindenki megelégedé-
sére megtörtént. 
 

- Részt vettem az optikai hálózat elkészült részének átadásán. 
 

- A közlekedésfejlesztési pályázathoz szükséges vízjogi engedély kérelem összeállításá-
ban segédkeztem. Kapcsolatot kerestem az engedély kiadásának megsürgetéséhez. 
 

- A Sipos boltnál van egy városképet rontó oszlop. Kezdeményeztem az oszlop áthelye-
zését, valamint az elöregedett, használaton kívüli lépkábelek leszerelését. A  műszaki 
lehetőség megtalálása folyamatban van. 
 

- Ismét fel kellett venni a kapcsolatot az NHKV Zrt-vel. Sajnos a várost ismét hibás szám-
lák árasztották el. Az igazgató leveléről külön napirendben tájékoztatom a Képviselő-
testületet. 
 

- Részt vettem a Zöld város pályázat projektértekezletén. 
 

- Gödöllőn részt vettem a Zöld Híd taggyűlésén. A vállalkozás vezetője ismertette a prob-
lémának. Szó volt az országosan eltérő díjak rendezéséről, a gépkocsiállomány cseréjé-
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ről. A díjak egységesítése a cél. A gépkocsiállomány cseréje megoldhatná a lomtalaní-
tás helyzetét. 
 

- Bejáráson vettem részt az Iskola téren és az Orgona közben. A bejárás célja a terület 
vízelvezetési problémája volt.  
 

- Közterületi bejárásokon voltam, a közterületek állapotát néztem meg. Az észlelt problé-
mákat megosztottam Városgondok úrral, akitől intézkedést kértem. 
 

- Salgótarjánban Bűnmegelőzési tájékoztatón vettem részt a Család- és Gyermekjóléti 
Központ vezetőjével.  
 

- A Köztársaság utcában bejáráson voltunk Jegyző úrral. Két jelentős probléma miatt 
mentünk ki a helyszínre. Az egyik probléma az, hogy évekkel ezelőtt vízelvezetés miatt 
az önkormányzat épített egy hidat egy magánházhoz (a magántelken halad keresztül a 
vízelvezető árok). A híd a téli időjárás következtében felfagyott. A másik probléma, egy 
lakos ingatlanán tetemes mennyiségű szemét került felhalmozásra. A szomszédok tájé-
koztatása szerint fennáll az egészségügyi veszély. 
 

  
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
 
Rétság, 2018. június 21. 
  
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


