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Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. augusztus 31-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 részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 
Igen szép számban végeztem olyan munkát, melyekről a soron kívüli üléseken előterjesztés 
készült (napközikonyha udvarában csatornakiváltás, Templom utcai kátyúk, Akcióterületi Terv 
készítésre lehetséges ajánlattevők keresésére, bölcsőde pályázat felkutatása, pályázatról tájé-
koztató). Az ismert témákról ismételten nem írok. 
 

- Felvettem a kapcsolatot a közútkezelővel. A Pusztaszántói út melletti árok, a Rákóczi út 
Vác felé vezető út menti árok kitisztítását és fűkaszálását kértem. A munka elvégzésre 
került. 
 

- A közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatban igen sok kérdés, adatszolgáltatási ké-
rés érkezik hozzám. Napi kapcsolatban vagyok a tervezővel és a pályázatíróval.  
 

- Felvettem a kapcsolatot az ÉMÁSZ vezetőjével. Jeleztem neki az elégedetlenségünket a 
facsonkolások miatt. Kérem a levágott gallyak elszállítását is. 
 

- A DMRV segítségét kértem a Mikszáth utcai vízelvezető árok javítása miatt. 
 

- Folyamatosan egyeztetek a Földhivatallal. Intézem a földhivatali munkákat. Ezek a mun-
kák az alábbi önkormányzati döntésekhez kapcsolódnak:  

o 32 hektár belterületbe vonása. Az út belterületbe vonása megtörtént. Ez volt az 
első lépés, erről már a határozat megérkezett. Folytatom a feladatot, a hagy terü-
let bevonása érdekében. 

o a leendő mentőállomáshoz szükséges telekmegosztás intézése. A telekmegosz-
tás megtörtént.  

 
Napi szintű kapcsolatot tartok a városgondnokkal. Tolmácsolom a lakossági kéréseket, egyezte-
tem vele a kapacitásokat.  
Jelen ülésen is több olyan napirend szerepel, melyek polgármesteri munkám során íródtak. 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
Rétság, 2018. augusztus 23. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


