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RRT SE KÖZVILÁGÍTÁSBŐVÍTÉSI KÉRELME 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. március 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! 
 
Az RRT SE képviseletében Balla Bianka azzal a kéréssel fordul a Képviselő-testülethez, hogy 
az V. Extrém nap lebonyolításához, a menekülési útvonalnak kijelölt szakaszon az útszakasz 
világítását megoldani szíveskedjen. A menekülési útvonal: a Radnóti utca folytatása, a Hunyadi 
liget mellett haladó út a Petőfi utcáig.  
 
Az útszakasz kivilágítása csak közvilágításbővítéssel oldható meg. Az önkormányzatnak nincs 
a jelzett útszakaszon áramvételi lehetősége. A Hunyadi liget világítását (Majálishoz) egyedi ké-
relemre, ideiglenes kialakítással szokta megoldani az ÉMÁSZ, a lekötést villanyszerelő vállalko-
zó bevonásával tudjuk elvégeztetni.  
A villanyszerelő vállalkozó jelezte, hogy az áramszolgáltatónál is jogszabályváltozás volt. Jelen-
leg még átgondolást igényel a Hunyadi liget ideiglenes világítása is. A közvilágítás bővítéssel 
véglegesen megoldható lenne a Hunyadi liget, ezzel együtt a jelentős önkormányzati rendezvé-
nyek áramellátása is.  
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2017. március 20.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása: nem volt 
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3. Jogszabályi háttér:  

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

4. Határozati javaslat 

 
 

„A” változat 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (III.31.) számú határozata 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT SE közvilágításbővítési 
kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Radnóti utca – Hunyadi liget – Petőfi út útszakaszon 
a közvilágítás kiépítésre kerüljön.  
 
A közvilágítás bővítésre, alternatív megoldások bemutatására (elektromos áram, napenergia) 
külső szakértőt kíván igénybe venni. A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc pol-
gármestert árajánlatok bekérésére, a helyszíni szemlék lebonyolítására.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

/2017. (III.31.) számú határozata 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az RRT SE közvilágításbővítési 
kérelméről készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület a Radnóti utca – Hunyadi liget – Petőfi út útszakaszon a közvilágítás 
kiépítésréről a sportkoncepció elfogadásával egyidejűleg dönt.   
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 




