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

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. október 26-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. 
 
Jelen ülésen is több olyan napirend szerepel, melyek polgármesteri munkám során íródtak. Ké-
rem képviselő-társaimat, tekintsenek el jelen napirendi ismétléstől. 
 

- Megrendeltem a Hivatal épületében lévő lift javítását. Egyeztettem a szerelővel a napi 
karbantartásról. 
 

- A közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatban: 
o  folyamatosan egyeztettem a pályázatíróval,  
o intéztem a vízjogi engedély kiadását, 
o tárgyaltam, majd a partnerrel közösen előkészítettük az ingatlanhasznosítási 

szerződést, 
o hiánypótlás keretében VOR azonosítót kellett kérni, sürgettem az azonosító 

megküldését. 
 

- A bölcsőde pályázattal kapcsolatban: 
o egyeztettem Rétváry Bence államtitkár úrral a pályázati lehetőségekről (ezen a 

megbeszélésen a templom pályázatról is kaptam fontos információkat), 
o felvettem a kapcsolatot a pályázatíróval az új pályázat előkészítése, kidolgozása 

érdekében, 
o felvettem a kapcsolatot Kovács Gábor tervezővel a tervezői költségvetés elkészí-

tése érdekében (a további kapcsolatot a tervezővel a pályázatíró közvetlenül tart-
ja). 
 

- Részt vettem a téli rezsicsökkentés önkormányzatokat érintő feladatairól szóló tájékozta-
tón. 

 
- A Magyar Honvédség ebben az évben 170 éves. Rétságon megtartott megemlékezésen 

részt vettem. 
 

- A volt laktanya területén összegyűjtött használt gumiabroncsokat saját költségemen el-
szállíttatom. Eddig 1.200 db gumi szállítása történt meg. Összekészítve további 3.600 
db van, melyet a közeljövőben szállít el egy vállalkozás. 
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- Hosszabb ideje folynak tárgyalások az Ipari Park Kft., az önkormányzat és egy indiai be-
fektető között. Most lehet eredményről beszámolni. Műanyaggyártó üzemet fog a partner 
Rétságon építeni. A csarnok alapterülete minden eddigi üzem területét meg fogja halad-
ni. Várhatóan 170 fő részére teremt új munkahelyet. A vállalkozás letelepedését segítet-
tem, például egyeztetésekkel, földhivatali munkák elvégzésével. 
 

- A 32 ha-os terület belterületbe vonását intéztem. Dokumentumok összegyűjtését és 
földhivatali benyújtását intéztem. 
 

- Részt vettem a Széchenyi Programiroda tájékoztatóján. 
 

- HVB ülésen vettem részt, melynek témája a téli felkészülés volt. 
 

- A városban lévő közlekedési lámpa meghibásodott, a hibát bejelentettem. 
 

- Intéztem az új traktor forgalomba helyezését. 
 

Szabadságra ebben a hónapban nem volt lehetőségem elmenni. A folyamatban lévő pályázatok 
egyeztetése, előkészítése nem halasztható feladatokat adott. 
 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
 
Rétság, 2018. október 19. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


