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Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

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

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2018. december 14-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. 
 

- A Külügyminisztériumba voltam hivatalos, ahol bejelentették, hogy a Gibbs Hungary Kft-
nek új tulajdonosa lesz. Az új tulajdonos három városban – Pécsett, Székesfehérváron 
és Rétságon – végez beruházásokat. Tervei szerint a jelenlegi gyár területe, termelése 
megduplázódik, 60 fő részére teremt új munkahelyeket. A beruházás érinti a gépek ál-
lományát, valamint új technológiai is kerül városunkba. A rétsági beruházás összértéke 
23 milliárd forint lesz.  

-   
- Részt vettem a hulladékszállítási problémák miatt összehívott taggyűlésen. A társulás 

elnöke és a Kft. ügyvezetője lemondott. A társulás új elnöke Fördős Attila Vác város pol-
gármestere lett.  
 

- A zöld város pályázattal kapcsolatban az engedélyezi eljáráshoz kellett hiánypótlást be-
nyújtani. 
 

- A bölcsőde pályázattal kapcsolatos többszörös koordinálási munkák voltak a pályázatíró, 
a tervező és a testület között. 

 
- A templom bővítésének pályázati lehetősége is ismételten megnyílt. A pályázat benyúj-

tásra került, döntés 2019. évben várható. 
 

- A Katasztrófavédelem 2018. december 1-én átadta az új szerautót. 
 

Szabadságra ebben a hónapban nem volt lehetőségem elmenni. A Képviselő-testületi ülést 
követően, az aktuális feladatok elvégzésének függvényében elmegyek szabadságra. A fennma-
radó részt 2019. első hónapjaiban kiveszem. 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
Rétság, 2018. december 07. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


