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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. 
 
Földhivatalban ügyintézés: 
- A leendő mentőállomás telekalakításával kapcsolatban kellett több alkalommal felkeresnem a 
társhivatalt. A telekalakítás átvezetésénél tartunk. 
- A 32 ha-os terület esetében az út átvezetése megtörtént. Indítottam a következő eljárást, ma-
gának a 32 ha-nak a belterületbe vonását. 
 
Több esetben szakhatósági engedélyeket kellett beszereznünk. Ezek ügyintézését végeztem. 
 
Felvettem a kapcsolatot az ÉMÁSZ képviselőjével a korábban megjelölt 2 db villanyoszlop kivé-
tele tárgyában. Kb. 1 hónap türelmi időt kért az ÉMÁSZ képviselője. 
 
A közlekedésfejlesztési pályázat az engedélyezés szakaszban van. Az engedélyezéshez hi-
ánypótlást kellett teljesíteni. Jelentős összegű eljárási illetéket kellett átutalni. 
 
Társadalmi összefogással a Hunyadi ligetben és a 400 körüli területen társadalmi munkán vet-
tem részt. Fűkaszálást végeztem. 
 
Felvettem a kapcsolatot a DIGI Kft-vel. Az eddigi munkatársuk a szerződés felbontás tárgyában 
nem volt illetékes. Más munkatársat javasolt. A DIGI Kft. megvizsgálja a lehetőségeit, nem zár-
kózott el a szerződés felbontásától. Próbálnak más területet keresni, amely megfelelne számuk-
ra. A szerződés felmondása az önkormányzattal nem biztos, hogy a szolgáltatás elmaradását 
fogja jelenteni. 
 
Lakossági bejelentésre jegyző helyettes asszonnyal helyszíni szemlén vettünk részt. Hétfői na-
pon műanyaghulladékot égetett egy rétsági lakos. A rendőrjárőrök közreműködését kértem a 
helyszíni szemléhez. 
 
Többünk előtt ismeretes, hogy a Rákóczi út, Kossuth utca összeérő kertjeiben vaddisznó oko-
zott károkat. Kilövési engedélyt kértünk és kaptunk a Rétsági Rendőrkapitányságtól. Koordinál-
tam a Vadásztársaság a Hivatal és rendőrség között. Intéztem a rendőrségen a kilövési enge-
dély mielőbbi kiadását. 
 
Két új vállalkozás keresett meg telephelyengedélyezés tárgyában. Jegyző úr adta ki az engedé-
lyeket, én koordináltam Jegyző úr és a kérelmezők között. 
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Balatonszemesen vettem részt egy polgármestereknek tarott munkaértekezleten. A fő téma a 
bérlakásprogram volt. Az induló program részleteiről kaptunk részletes tájékoztatást.  
 
Jegyzőhelyettes asszonyt kértem, hogy adjon utasítást a Városgondnoknak, hogy a településen 
lévő – mindegy, milyen munkák (ÉMÁSZ, Telekom) eredményeképp keletkezett – gallyak el-
szállítására. A gallyak darálásának lehetősége érdekében 1 db gép vásárlásáról előterjesztést 
készítek. 
 
Szeptember hónapban – az előterjesztés készítés napjáig – 1 nap szabadságot vettem ki. 
 
Jelen ülésen is több olyan napirend szerepel, melyek polgármesteri munkám során íródtak. 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
Rétság, 2018. szeptember 19. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


