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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. november 23-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. 
 

- Részt vettem a hulladékszállítási problémák miatt összehívott taggyűlésen. A társulás 
elnöke és a Kft. ügyvezetője lemondott. Folyamatosak az egyeztetések az érintett ön-
kormányzatok polgármesterei között az új elnök személyéről. Több polgármester került 
felkérésre, a kollegák változatos válaszokat adtak. 
 

- A fent említett probléma miatt, Rétság városban történő hulladékszállítás miatt a kataszt-
rófavédelemmel napi kapcsolatot kellett kialakítani. A katasztrófavédelem a Zöld Híd Kft 
személyi és tárgyi állományával sikeresen oldja meg városunkban is a hulladékszállítást.  
 

- A közlekedésfejlesztési pályázattal kapcsolatban: 
o  tervaudit intézése, egyeztetés az auditálást végző tervezővel, adatszolgáltatás 

részére,  
o megtörtént a tervek tervzsűrizése, a megállapításokat továbbítottuk a tervezőnek, 
o tárgyaltam, majd a partnerrel közösen előkészítettük az ingatlanhasznosítási 

szerződést, 
o hiánypótlás keretében többszöri kapcsolatfelvétel után megkaptuk a vízjogi en-

gedélyt 
 

- A zöld város pályázattal kapcsolatban megérkeztek a szakhatósági állásfoglalások. A 
tervező segítségével megkértem az építési engedélyt. 

o egyeztettem Rétváry Bence államtitkár úrral a pályázati lehetőségekről (ezen a 
megbeszélésen a templom pályázatról is kaptam fontos információkat), 

o felvettem a kapcsolatot a pályázatíróval az új pályázat előkészítése, kidolgozása 
érdekében, 

o felvettem a kapcsolatot Kovács Gábor tervezővel a tervezői költségvetés elkészí-
tése érdekében (a további kapcsolatot a tervezővel a pályázatíró közvetlenül tart-
ja). 
 

- Az új kommunális gép beüzemelését a Városüzemeltetési Csoport dolgozói nem tudták 
megoldani. Segítettem a gép tartozékának felszerelésében és lombszívó használatában. 
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- A templom bővítésének pályázati lehetősége is ismételten megnyílt. Atyával előkészítet-
tük a pályázat ismételt benyújtását. A rövid benyújtási határidő mellett a pályázat be-
nyújtható. A pályázati támogatás 15 millió forint magasságában várható. 
 

- A 2018. november 13-i PVB ülésen tájékoztatást adtam arról, hogy Rétságon két hely-
színen illegális fakivágás, illetve illegális fa elszállítás történt.  
 

o Első lépésként fel kellett vennem a kapcsolatot Dombai Gábor geodétával a 08 
hrsz-ú önkormányzati terület kimérésére. A rendőrséggel helyszíneltünk, a felje-
lentést megtettem. 

o A másik esetben a temetőből kivágott fák illegális elszállítása miatt kellett lépése-
ket tennem. Első körben feljelentést tettem. A bizottsági felhatalmazás alapján 
tárgyalást kezdeményeztem a vállalkozóval. A műszaki ellenőr és 
jegyzőhelyettes asszony bevonásával a tárgyalás 2018. november 15-én megtör-
tént, ahol egyezség nem született. November 16-ra ígérte a vállalkozó a tárgya-
lás folytatását, ennek eredményéről az ülésen számolok be. 

 

- Az új indiai vállalkozó helyismerettel rendelkező segítségére szorul. A földhivatali munka 
tekintetében további segítséget kért. Szervezik a nyitórendezvényt, ebben is kérték se-
gítségemet. 
 

- A 32 ha-os terület belterületbe vonását intéztem. Dokumentumok összegyűjtését és 
földhivatali benyújtását intéztem. 
 

- Az új rendőrkapitány, Révész Ákos kért tőlem találkozót. A találkozó témája a közbizton-
ság növelésében együttműködés lehetősége volt.  
 

- HVB ülésen vettem részt, melynek témája továbbra is a téli felkészülés volt. A katasztró-
favédelem kérte segítségemet abban, hogy a vasút melletti terület használatát megkap-
hassák, amennyiben a téli időjárás miatt az szükségessé válik. A MÁV területen a kijelö-
lés megtörtént. 
 

- A közmunkaprogramunk ismételten ellenőrzésre került. Minimális korrekciókat kértek az 
ellenőrök (például: legyen a munkanaplóban feltüntetve a napi időjárás). Komolyabb in-
tézkedést igénylő megállapítás nem született. 
 

- Tájékoztatom képviselő társaimat, a Rendőrségnél felbontott járda visszaépítése meg-
törtét kiváló minőségben. 
 

- A DMRV kiszabott 50 eFt-os bírságot a Rákóczi út 32. szám alatti ingatlan 
csapadékvízelvezetése miatt. Felvettem a kapcsolatot a szolgáltatóval a bírság eltörlése 
miatt, mivel a kivitelezés elkészült. 
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- A Katasztrófavédelem 2018. december 1-én adja át a Rétsági Őrsnek az új szerkocsit. 
Az eddig fennálló akadályok megszűntek, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek ren-
delkezésre állnak. 
 

Szabadságra ebben a hónapban nem volt lehetőségem elmenni. A folyamatban lévő pályázatok 
egyeztetése, előkészítése nem halasztható feladatokat adott. 
 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
 
Rétság, 2018. november 15. 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


