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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 2019. január 25-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.  
 

- Kovács Miklós tervező közreműködésemet kérte a Zöld város építési engedély kérelem 
benyújtásához beszerzendő szakhatósági engedélyek megszerzésében. A szakhatósági 
engedélyek kiadását sikerült meggyorsítanom, az engedélykérelem benyújtásra került. A 
piac építési engedélyét megkaptuk. A minap érkezett meg a jogerősítés is. 
  

- A Közlekedésfejlesztési pályázathoz kapcsolódóan szakhatósági eljárás keretében hely-
színi szemlén vettem részt. Hiánypótlásokat teljesítettünk. Az építési engedély megér-
kezett, jogerős.  
 

- A Közlekedésfejlesztési pályázat keretében létesülő gyalogátkelőhely építési engedélye 
február elején lejár. Kértem az engedély meghosszabbítását, közben a hatósággal 
egyeztetve más megoldást találtunk. 
 

- A lakosság teljes joggal sürgeti az elmúlt év márciusában eldöntött téli rezsicsökkentés 
támogatás keretében a nem gázszolgáltatást igénybe vevők támogatását. A 12.000 
Ft/háztartás tűzifa, PB gázpalack támogatásával kapcsolatban érkezett árajánlatokra 
tisztázó kérdéseket tettünk fel, egy esetben szerződés-tervezetet kértünk. Kerestem he-
lyi vállalkozókat (vagy a közeli településen működő vállalkozásokat is). A tájékozódásom 
eredményéről előterjesztés készült.  

 
- Kivitelezőt kerestem a sebességmérő integrálására. Az előző vállalkozást nem kívánom 

írásban minősíteni. Az újabb árajánlatról előterjesztés készült. 
 

- Közreműködtem a hóeltakarításban. Önkormányzati területeket is takarítottam, például 
Pusztaszántói út, Nyárfa utca, Körtefa utca, Szőlő utca, Rózsavölgy utca, Takarék út. 
Takarítottam nem a város tulajdonában lévő, de forgalom szempontjából kiemelt terüle-
teket is, például: Munkaügyi Központ, MOL kút, OMV kút. 
 

- Megrendeltem a  Képviselő-testület által jóváhagyottak szerint a KRESZ táblákat. 
 

- Ellenőriztem a közvilágítást. Hibabejelentést tettem következő közterületeken lévő lám-
patestek meghibásodásáról: Rákóczi út, Buszforduló, Mikszáth utca. 
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Szabadságra ebben a hónapban nem volt lehetőségem elmenni. A fennmaradó részt 2019. 
első hónapjaiban kiveszem. 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
Rétság, 2019. január 15. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


