
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 

www.retsag.hu  Email: hivatal@retsag.hu 
 

1 oldal a 2 oldalból 

 
Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszakban az önkormányzat érdekében végzett 
polgármesteri munkáról  

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. március 29-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! 
 
Tájékoztatom képviselő-társaimat, hogy a beszámolási időszakban áthozott szabadságomat 
töltöm. Március 31. napig maradéktalanul kiveszem a 2018. évről megmaradt szabadságomat. 
 
 
A napi hivatali munkáról részleteiben nem számolok be, az már ismert a Képviselő-testület előtt. 
 
Szabadásomtól függetlenül a város érdekében az alábbi feladatokat végeztem el: 
 

- A 32 ha-os terület belterületbe vonása érdekében ismételten felvettem a kapcsolatot 
Dombai Gábor geodétával. Közösen intéztük a Földhivatalnál a beadványt. Nyomon kö-
vettem az eseményeket. Tájékoztatom képviselő-társaimat, a belterületbe vonás a testü-
leti ülés időpontjára megtörténik. Megfizettük a művelési ágból történő kivonás díját is. 

- Részt vettem  
o a Rétsági Önkéntes Tűzoltó Egyesület közgyűlésén, 
o a megyei rendőrkapitány beszámolóján, 
o a rétsági rendőrkapitány beszámolóján, 
o a március 15-i városi megemlékezésen, 
o a nyugdíjas klubok nőnapi rendezvényein, 
o a Vöröskeresztes bálon, 
o a megyei katasztrófavédelmi igazgató éves beszámolóján. 

- Március 13-ára rendkívüli testületi ülést hívtam össze. Az ülés két napirendje pályáza-
tokhoz kapcsolódott. 

- Szintén március 13-án részt vettem a Közbeszerzési Bizottság ülésén. 
- Kovács Gábor a bölcsőde tervezője közreműködésemet kérte az építési engedélyhez 

szükséges szakhatósági hozzájárulások mielőbbi megszerzésében. Valamennyi szakha-
tósággal személyesen beszéltem, az engedélyes tervek rendelkezésre állnak. A pályá-
zat benyújtásra került. A benyújtás érdekében a pályázatíróval napi szintű volt a kapcso-
lattartás, adatszolgáltatás. 

- A Munkaügyi Központban aláírtam az augusztus hóig tartó közmunkaprogram szerződé-
sét. 

- Adatszolgáltatást kért az Állami Számvevőszék, és a Magyar Államkincstár. Az adat-
szolgáltatási kötelezettségünknek eleget tettünk. 

- A városunkban betelepült indiai vállalkozó segítségemet kérte. A rendelkezésére álló 
elektromos energia kapacitás nem elegendő számára. Közel a tízszeresére lenne szük-
sége. A vállalkozó nem boldogult az ÉMÁSZ-szal, Kapcsolataim révén segítem őt a ka-
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pacitás bővítésben. Balla Mihály képviselő úr is felajánlotta segítségét, amennyiben el-
akadnánk. 

- A Zöld Híd Kft új ügyvezetőjével Hajnal Zsolttal kerestünk több alkalommal időpontot a 
személyes találkozásra. A PVB ülés napján lesz a találkozó. Igazgató úr elfoglalt, vala-
mint szabadságra is elment néhány napra, ezért nem sikerült eddig a találkozó. A talál-
kozó témája a szemétszállítás számlázás megoldásának keresése lesz. 

- A Nyárfa utcai felújításoknál lakossági panaszokat, kérelmeket igyekeztem megoldani, 
koordinálni. 

- A laktanyai szemét elszállítását intéztem. 
- Jeleztem a szolgáltatónak, hogy a napközikonyha melletti szelektívszigetek kiürítése mi-

att. 
- Egyeztetéseket folytatok Zsemberi úrral a 32 ha-os terület kitakarításáról. 

 
 
 
Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásul vételét. 
 
 
Rétság, 2019. március 21. 
 
  
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                      polgármester 


