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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. február 22-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.  
 

- Felkerestem a főépítészt, rákérdeztem a mentőállomás övezeti besorolásának állására. 
Főépítész úr elmondta, hogy tervezőtől még nem kapott anyagokat. Ezt követően meg-
kerestem Kovács Miklós tervezőt. Felhívtam a figyelmét, hogy nagyon sok munka csú-
szik. Jelentős az elmaradásunk a Települési Arculati Kézikönyv, a Rendezési Terv vo-
natkozásában. Szintén nagyon elcsúszott a zöld város pályázat kiviteli terve. Mérnök úr 
elmondta, hogy nagyon sok a munkája, új tervezőt nem talált. 

- Több alkalommal egyeztettem a Zöld Híd Kft-vel. Az egyeztetések célja a lakossági hul-
ladékszámlázás és önkormányzati támogatás rendezése.  
 

- Részt vettem egy tájékoztatón, ahol az 5000 lakos alatti települések részére megnyíló 
pályázati lehetőségekről volt tájékoztatás. A pályázatok folyamatosan jelennek meg 
2019. évben.  
 

- A bölcsőde pályázat folyamatos intenzív munkát igényel. Számtalan esetben kellett ada-
tot szolgáltatni a pályázatírónak. 

 
- A buszváróban az ajtót vandálok megrongálták. Rendőrségnél ismeretlen tettes ellen fel-

jelentést tettem. 
 

- Walter Károly szakértővel helyszíni felmérésen vettem részt. 
 

- Az Ipari Parkban betelepülő új vállalkozás folyamatosan kéri segítségemet a különböző 
hatáságoknál (telekegyesítés, vízjogi engedély). 
 

- Felkerestem a Közútkezelőt, a Közbeszerzési előkészítő és bírálóbizottságba szakmai 
ismeretekkel rendelkező tag személyéről egyeztettem.  
 

- Időpontot kértem a VSE elnökségétől a faház visszavételéről. Megszerveztük az egyez-
tetést, ahol egyezség született. 
 

- Honvédségi területen a Radnóti utcánál dugulás volt. A honvédséggel egyeztettem, 
szerveztem a duguláselhárítást. 
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- A Városüzemeltetési Csoportnak saját gépemmel segítettem a hóeltakarításban (temető, 
Rózsavölgyi utca, Szőlő utca, Körtefa utca, Takarék út, Mikszáth utca). A nem önkor-
mányzati tulajdonú, de kiemelt fontosságú területeken szintén saját géppel elvégeztem a 
hóeltakarítást (Rendőrség, MOL kút, Munkaügyi Központ) 
 

8 nap szabadságon voltam az elmúlt időszakban.  
 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
Rétság, 2019. február 15. 
 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


