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Tisztelt Olvasók!

A Hangadó 2014. februári számával együtt olvashat-
ták a “Hangadó Extra”  címet visel´́o mellékletet,
melyben 48 pontban lett közzétéve a városunkban az
idei évre tervezett felújítási és karbantartási munkák
els´́o ütemének részletes listája. 
  Ennek összeállítását, mint már akkor is jeleztem,
több  hónapos,  nagyon  komoly el´́okészít´́o munka
el´́ozte meg a tanácsnokok és a megfelel´́o szakem-
berek bevonásával. A tervezett munkák megvalósítá-
sához szükséges közbeszerzési eljárást sikeresen le-
bonyolítottuk, és a nyertes vállalkozás, mint azt Önök
is tapasztalhatták, megkezdte a kivitelezési munká-
kat, melyek a tervezett ütemben haladnak a teljes
megvalósításig.

  A hivatkozott  “Hangadó Extra”  bevezet´́ojében
ugyanakkor említettem azt is, hogy bár a 48 pontban
felsorolt munka rengeteg feladatot jelent, de a lista
még mindig nem teljes, ugyanis folyamatosan dolgo-
zunk azon, hogy még ebben az évben további fel-
újításokat is el tudjunk végezni. Azt is ígértem, hogy
ezen tervezett munkákról id´́oben tájékoztatni fogjuk
Önöket.
  A tervezett felújítási munkák második ütemének
összeállítása is megtörtént, ezekkel a munkákkal ki-
egészül a város idei felújítási, karbantartási terve. Eb-
ben az estben is szükséges a közbeszerzési eljárás
lebonyolítása, ezt elindítottuk, reméljük, hogy ez is
sikeres lesz.

Mit is tartalmaz ez a bizonyos második ütem? 

1. Napközis étkezde
Az étkezde épületének küls´́o felújí-

tása.

2. Napközis étkezde
Az étkezde helyiségének teljes

bels´́o felújítása, a bútorzat teljes cse-
réje, a kézmosók cseréje, az ételosz-
tás biztonságát szolgáló “dobogó” ki-
alakítása az ételkiadó ablaknál.

3. Városi M´́uvel´́odési Központ és
Könyvtár 
Az intézmény alsó szintjén lev´́o, el-

avult nyílászárók cseréje, az épület
teljes küls´́o homlokzatának felújítása,
az épület rejtett elhelyezés´́u, automa-

tikus vezérlés´́u LED-es megvilágítása,
mely sötétedés után majd különböz´́o
színekkel világítja meg a felújított hom-
lokzatnak a Nagyparkoló és a 2-es f´́o-
út fel´́oli oldalát, látványossá téve és
kihangsúlyozva egyben a felújított
épületet.

4. Buszpályaudvar WC
A buszfordulóhoz kapcsolódóan, a

Piac udvarban lev´́o nyilvános WC tel-
jes küls´́o és bels´́o felújítása (a tulajdon-
viszonyok rendez´́odése után, melynek
eldöntése bírósági szakban van).

5. Mikszáth úti járda
Az Óvodához vezet´́o betonkockás

járda elbontása, új aszfaltozott járda

kialakítása megfelel´́o szegéllyel, to-
vábbá az Óvoda udvarába vezet´́o be-
hajtók újraépítése.

6. Mikszáth út szélesítése
Az Óvoda el´́ott a Mikszáth u. asz-

faltburkolatának kiszélesítése, a sze-
mélyautók megállásának el´́osegítése
céljából.

7. Rákóczi úti járda átépítése
A jelenlegi Gimnázium (Rákóczi út

32.) 2-es f´́oút fel´́oli kerítésének elbon-
tása, és a jelenlegi járda helyett egy új
járda építése a f´́oúttól távolabb, az el-
bontásra kerül´́o kerítésen belüli terüle-
ten. Új kerítés megépítése olyan
nyomvonal vezetéssel, mely lehet´́ové
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teszi egy kis paddal ellátott pihen´́ohely
kialakítását. A jelenlegi járda helyén
egy zöldsáv kialakítása.

8. Kátyúzás
A Kossuth u.  kátyúzása a busz-

fordulói csatlakozás utáni szakaszán.

9. Csapadékvíz elvezetés
A Sz´́ol´́o utca  végén a csapa-

dékelvezet´́o árok rendbetétele, k´́o-
szórás és egyéb szükséges munkák
elvégzése.

10. Területrendezés
Az Orgona köz 2-es f´́oút fel´́oli vé-

gén k´́oterítés és a csapadékvíz elve-
zetés megoldása.

11. Harangláb környékének ren-
dezése
A Kossuth utcában lev´́o Harang-

láb körüli zöldterület felújítása, parko-
sítás, virágok ültetése és viakolor bur-
kolat lerakása.

12. Temet´́oben útépítés, felújítás
A temet´́oben a ravatalozó mellett

felvezet´́o betonút meghosszabbítása
egészen a hátsó kerítésig, az autók meg-
fordulását lehet´́ové tev´́o leágazás kiala-
kításának megépítésével. Ahol szüksé-
ges, a jelenlegi betonút kátyúzása. 

13. Temet´́oi lépcs´́ok
A temet´́o másik oldalán az annak

idején kialakított ideiglenes lépcs´́ok
helyett betonlépcs´́ok megépítése. (Ez
utóbbi már elkezdett munka, és nem
része a majdani közbeszerzési eljá-
rásnak, ezt a Városüzemeltetési Cso-
port saját kivitelezésben végzi el.)

A fentieken kívül még 
három dologról szeretnék

 tájékoztatást adni:

1. Parkosítás közterületeken
Elkezd´́odött és folyamatban van a

város parkjainak felújítása, a közterü-
leteink virágosítása, szépítése. En-
nek kapcsán összesen mintegy
17.000 db virág, cserje és fa ültetésé-
re kerül sor a város közterületein. 

2. F´́utéskorszer´́usítés az iskola
épületében
Az Általános Iskolánál 2013-ban

az Önkormányzatnak köszönhet´́oen
elkészült az épület h´́oszigetelése, nyí-
lászáróinak cseréje, küls´́o homlokza-
tának felújítása, az ereszcsatorna cse-
réje és a kerítés megépítése. Az Álta-

lános Iskola kívülr´́ol teljesen megújult.
Idén jelzés érkezett a szül´́ok részér´́ol,
hogy többször el´́ofordult a tanév so-
rán, hogy a f´́utés nem volt megfelel´́o.
Szakemberrel megnézettük a f´́utési
rendszert, aki megállapította, hogy az
iskola f´́utését szolgáló kazánok álla-
pota kritikussá vált. A kazánok cseréje
és az ehhez kapcsolódó egyéb mun-
kálatok elvégzése az Általános Iskola
fenntartói és m´́uködtet´́oi feladatait
egyaránt ellátó KLIK-nek a feladata,
azaz állami feladat. Úgy t´́unik, hogy
részükr´́ol e kérdés megoldására érde-
mi lépések nem történtek. Mivel az
iskolás gyermekeink érdekében na-
gyon fontosnak tartjuk a megfelel´́o f´́u-
tés biztosítását, ezért az Önkormány-
zat a kazánok cseréjét meg kívánja
valósítani még a következ´́o f´́utési sze-
zon kezdete el´́ott, és a munkák elvég-
zéséhez szükséges közel 8-10 millió
Ft-os összeget biztosítanánk.

3. Kulturális programok
Elindítottuk és nagy sikerrel zajlot-

tak le a “Negyedszázad Fesztivál”
rendezvényei, amelyekkel Rétság vá-
rossá nyilvánításának 25 éves évfor-
dulóját szerettük volna emlékezetessé
tenni az Önök számára.

A kit´́uzött célok maradéktalan tel-
jesítése igen nagy feladat, de
megvalósításukkal városunk sok-
kal szebb, kulturáltabb, rendezet-
tebb és élhet´́obb lesz, a közleke-
dési feltételek is ugrásszer´́uen ja-
vulnak, nem beszélve gyermeke-
ink, valamint az egyéb korosztá-
lyok kényelmér´́ol, biztonságáról. 

´́Oszintén reméljük, hogy ami-
kor a felsorolt munkák majd elké-
szülnek, mindenki megelégedé-
sére fognak szolgálni.

Tisztelettel: Dr. Szájbely Ern´́o
PVB elnök
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