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Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor     Előterjeszti: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

Baranyi Bertalanné fakivágási és egyéb 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! 
 
 
Baranyi Bertalanné kérelemmel fordult a Polgármesteri Hivatalhoz a Madách út 3. számhoz 
közel az Autósbolt mögött álló 3 darab platánfa kivágása miatt. (Kérelem csatolva.) A fák kivá-
gásához a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges, mivel közterületen állnak. A helyszínen 
a leírt probléma, - vagyis, hogy a gyökérzet szétfeszíti a kikövezett árkot – érzékelhető. 
 
Új érveket a kivágás mellett, illetve ellene nem tudok felhozni, mivel ilyen ügyeket már bősége-
sen tárgyalt a testület. Minden érv elhangzott már pro és kontra. 
 
A kérelmező felveti, hogy a patak bejáratánál nagymennyiségű hulladék gyűlik össze, továbbá a 
patakparton megjelent a meztelen spanyolcsiga. Itt azt a megoldást látom, hogy a közfoglalkoz-
tatottak időnként nyújtsanak segítséget a patak kitakarításához, akkor is, ha az nem az önkor-
mányzat tulajdona. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és dönteni szívesked-
jen. 

 
Rétság, 2017. március 09. 
 
 
 
                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                     polgármester 
 
 
 
 
 
2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtá-
sa: 
 

- az előzménynek nincs nyoma. 

 



3. Jogszabályi háttér 
 

- az önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
- a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet 

 
4. Határozati javaslat:  
 

 
A változat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2016. (VI.24.) KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a kért fák 
kivágásához nem járul hozzá. A patak tisztítása nem önkormányzati feladat. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 

B változat 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

../2016. (VI.24.) KT határozat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az autósbolt 
mögötti 3 db platánfa kivágásához hozzájárul az alábbi feltételek mellett: a kérelmező saját 
költségén legalább 3 db. 3-4 méternél nem magasabbra növő vérszilvafát köteles a platánfák 
helyén ültetni egy éven belül. A fát az önkormányzat vághatja ki a vegetációs időszak végén a 
korábban kialakult áron. Az önkormányzat vállalja a patak tisztántartását. 
 
Határidő: 2017. november 1. és folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 

 
C változat 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
../2016. (VI.24.) KT határozat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és az alábbi 
döntést hozza: 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………  
 
(Mivel számos döntési variáció felmerülhet még, ezért kérem, hogy a végleges javaslatot itt fo-
galmazzuk meg.) 
 
Határidő: …………. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz.  
 
 
                                                                                Dr. Varga Tibor 
                                                                                      jegyző 






