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Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett polgár-
mesteri 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. 
 

- Folyamatosan egyeztetek a Kossuth utca-Rákóczi út torkolatának javításáról. Sürgettem 
a munkákat, mivel hamarosan megkezdődig a tanév. Jó lett volna kisebb utasforgalom 
mellett elvégezni a munkát. Sajnos kapacitás hiányában szeptemberre tolódik a javítás. 

- Napi kapcsolatban voltam az új mentőállomás tervezésével kapcsolatban. A tervező na-
gyobb területet szeretett volna, dr. Gyarmati István megnyugtatott, hogy majd ezt indo-
koltnak látja, ő fogja írásban megkeresni a Képviselő-testületet. 

- Az új tanuszodával kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam, hogy az ősz folyamán lesz 
az alapkőletétel. A megépült új uszodákkal kapcsolatban elemzéseket végeztek.  A ta-
pasztalatok alapján kijavítják a hibákat a terveken. Jelenleg a közbeszerzés tart. 

- Napi kapcsolatot tartok a közlekedésfejlesztési pályázat kivitelezőjével. Problémaként 
mertült fel például, az északi részben lévő buszöbölnél a vízfolyás rendezése. A 2-es 
úton, Balassagyarmat irányában a gyorsító sáv alatt – a sáv építésekor – megszűnt a 
vízelvezetés. Kértem a Közútkezelőt, hogy ezt a hibát saját költségükön ők orvosolják.  
A Közútkezelő vállalta, hogy kijavítják a hibát. 

- Többször egyeztettem az óvodavezetővel. A napirenden szereplő pályázat elemeit 
egyeztettük, kértem őt, hogy kérjen árajánlatokat a pályázat benyújtásához. Szeretném, 
ha reális összegek szerepelnének a pályázatban. 

- Kértem a Váci Útépítő Kft. ügyvezetőjét, hogy a Takarék utcai útbeszakadást javítsák ki. 
Hatalmas nyomás volt rajtam a lakók részéről. 

- A temetőbe síremlék készítéshez földet szállíttattam. Bevallom, nem vagyok maradékta-
lanul elégedett az ott elvégzett munkákkal. 

- A Közútkezelővel kitakaríttattam a Pusztaszántói utat. 
- Állásfoglalást kértem a Rétsági Rendőrségtől a buszöböl maradványok vonatkozásában. 
- A DMRV-től kértem, hogy kamerával vizsgálják meg a Kossuth utca Rákóczi út keresz-

teződését és a Napközikonyha udvarában a szennyvízvezetéket. A helyszínen a csator-
nahálózat rendben van. A Napközikonyha udvarában a szennyvízcsatorna körül tömörí-
tési gondok vannak, a csatorna rendben van. A lebetonozott aknákat a DMRV munka-
társai nem tudták ellenőrizni. 

 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
Rétság, 2019. augusztus 22. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


