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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 Orgona köz lakói a mellékletben található problémákkal fordulnak a Képviselő-testülethez: 
 

- Vízelvezető árokban betonlapok megcsúszása 
 

Városüzemeltetési csoportunk tud a problémáról. A munkák tervezve vannak. Az elvégzen-
dő feladatok 2017. évben sem csökkentek. Hátráltatja a közterületek folyamatos karbantar-
tását a közmunkások hullámzó száma. Folyamatosan jelezzük, hogy nem tudjuk feltölteni a 
keretet. 
 
- Háztömbök közötti fák, cserjék 

 
A magról kelt csemeték valóban sűrűn növik be a kerítést. Ritkításuk, kivágásuk indokolt lenne. 
 

- A háztömbök közötti beteg juharfa  
 

Kivágásához a képviselő-testület már tulajdonosi hozzájárulását megadta, a fa kivágását meg-
rendeltük. A megrendelt fakivágások szakaszosan valósulnak meg városunkban. 
 

- Illegális szemétlerakások 
 
2017. május 17-én jegyzői bejárás volt a területen. A bejárást követően a Városüzemeltetési 
csoport elszállította az addig felgyülemlett szemetet a társasház kerítés Orgona köz felöli olda-
láról. Városgondnok úr tájékoztatása szerint a szemét „újratermelődött”. A helyszíni szemle al-
kalmával a lakók elmondták, hogy a környékbeli ingatlantulajdonosok hordják oka a szemetet. 
Konkrétum azonban – vélhetően a lakóközösségi béke fenntartása érdekében – nem hangzott 
el. Sem a Városüzemeltetési csoportnak, sem a közmunkásoknak nem (elsődleges) feladata a 
felelőtlen magtartás romjainak eltüntetése. Az ilyen és hasonló problémák igen sok időt vonnak 
el a városkarbantartási munkáktól, például a vízelveztő árkok karbantartásától. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2017. november 16. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   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:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2017.(XI.24.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Orgona köz lakóinak kérelmé-
ről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a vízelvezető árok és a juharfa kivágása 2017. év-
ben megtörténik. 
A magról kelt cserjék ritkítását a vegetációs időszakban el kell végezni. A Zrínyi utca-Rákóczi út 
találkozásánál lévő társasház kerítése körül kialakult illegális szemétlerakót meg kell szüntetni.  
 
 
Határidő: 2017. december 11. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






