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Előterjesztést készítette és előterjesztő: dr. Varga Tibor jegyző 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz – hivatalból indult eljárás 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2017. július 19-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 város területén időszakosan jegyzői hatáskörben bejárást tartunk. Bejárásaink során 2 db 
olyan fát találtunk, mely szemmel láthatóan is beteg vagy kiszáradt és nem szerepel az 
elbírálás alatt lévő zöldváros pályázat akcióterületén. 
 
Az Orgona köz 2. és 3. számú épületek között található egy korai juhar. A fát 2015. évben 
szakértő megvizsgálata. A fa kivágását javasolta. Részletes indokolását kolléganőm a 
kérelemben leírta.  A szakértő vélemény megszületését követően a fa állapota romlott. 

ét 
ellőzni szíveskedjenek. 

indkét fa esetében kérjük a tulajdonosi hozzájárulás megadását a fák kivágásához. 

a 

stületet, hogy a fák pótlása esetén a fajtára és a helyszínre javaslatot tenni szíveskedjenek. 

érem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      

                                                                                                        

r s.k. 
                                                                                                                            jegyző 

 

 
A másik fa a Petőfi utcában található, a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
saroképület kerítésének tőszomszédságában, közterületen. Véleményünk szerint diófa lehetett, 
teljesen kiszáradt, tövénél hatalmas gomba nő. A szemle során megállapítottuk, hogy az 
erősebb szelek gallyakat törnek le a fáról, melyek a Petőfi utca úttestére esve 
balesetveszélyesek. Mivel a fa teljesen kiszáradt, kérjük a szakértői vélemény bekérés
m
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A kivágott fákat pótolni szükséges. Korábbi testületi határozat alapján vérszilvafákkal kell 
pótlást elvégeznünk. Ez a testületi döntés kifogásolásra került legutóbb. Kérem a Képviselő-
te
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Rétság, 2017. július 18. 
  
 
                                                                                                                   dr. Varga Tibo
  
 
 
 
 
 
 



Tulajdonosi hozzájárulási kérése fakivágáshoz                                                                      2017. 07.19 -i Kt. ülésre 

2 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(VII.19.) KT. HATÁROZATA 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a tulajdonosi hozzájárulásról 
készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az Orgona köz 2. és 3. számú ingatlanok között lévő egy darab beteg korai 
juharfa és a Petőfi utcában található, és a Rákóczi út 34. szám alatti önkormányzati tulajdonú 
saroképület kerítésének tőszomszédságában, közterületen lévő kiszáradt nagyméretű fa 
kivágásához tulajdonosi hozzájárulását adja.  
 
 
Határidő: 2017. szeptember 30. 
Felelős: dr. Varga Tibor jegyző  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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