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ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2017. március 07-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 Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. változtat a zöldhul-
ladék begyűjtési rendszerén. A 2000 fő alatti településeken gyűjtőpontos rendszert vezet be. 
Tervei szerint Rétság lenne a központi begyűjtőhely. A Kft. akkor ürítené a konténert, amikor 
megtelik, szükség esetén naponta is. A gyűjtőkonténer elhelyezéséhez kéri, hogy Képviselő-
testület helyszínt biztosíni, kijelölni szíveskedjen.  
 
A gyűjtőpontos zöldhulladékgyűjtés előnye városunkban az, hogy a közterületekről begyűjtött 
zöldhulladékot el tudjuk helyezni, nem szükséges a laktanyában „depózni”, később jelentős ösz-
szegért megsemmisíteni. Hátránya az, hogy ismét megkezdődhet a küzdelem az illegális hulla-
dék elhelyezése miatt. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2017. március 02.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (III.07.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyűjtőpont kijelölése a zöldhul-
ladék gyűjtéséhez című előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló konténer helyét 
………………………………   helyszínen jelöli ki. 
 
 
Határidő: 2010. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (III.07.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a gyűjtőpont kijelölése a zöldhul-
ladék gyűjtéséhez című előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a zöldhulladék gyűjtésére szolgáló konténer elhelyezését nem támogatja. 
 
 
Határidő: 2010. március 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 






