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Vízelvezetés megoldása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. szeptember 28-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 elmúlt időszak esőzései után jelzést kaptam a Mikszáth u. 4. szám alatti lakóktól, hogy az 
óvoda területéről jelentős mennyiségű sár zúdul területükre. Az iszap a ház falát is veszélyezte-
ti, áztatja. 20-30 cm-es iszapmennyiség zúdult a területre. 
 
Véleményem szerint az óvoda udvarából a vizet a Mikszáth utcán lévő árokba kellene vezetni. 
 
Az önkormányzati tulajdonú terület vízelvezetési munkák elvégzését igényli. További probléma, 
hogy a kerítés oldalfalába benőtt egy nagy fa. A fát véleményem szerint ki kell vágatni. 
 
 
 

 
 
 
 
Javaslom kérjünk árajánlatot vállalkozástól a vízelvezetés megoldására, a fa kivágására. A faki-
vágással kapcsolatos feladatokat tulajdonosi hozzájárulás megadása esetén hivatalom intézi. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. szeptember 20. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 

Óvoda 

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

3. Jogszabályi háttér:  

3/2018. (II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 
 
 

4. Határozati javaslat:  

 
„A” változat 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mikszáth utcai önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok vízelvezetésének megoldása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a vízelvezetést vállalkozó bevonásával kívánja megoldani. A vízelvezetési 
munkákra az alábbi vállalkozásoktól kell árajánlatot és szerződés-tervezetet kérni. 
1/ 
2/ 
3/ 
 
Az óvoda déli oldalán, a kerítéstbe benőtt, az oldaltámfalat veszélyeztető fa kivágásához a 
Képviselőtestület tulajdonosi hozzájárulását adja.  
 
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2018.(IX.28.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Mikszáth utcai önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok vízelvezetésének megoldása tárgyban készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a vízelvezetést jelenleg nem kívánja megoldani.  
Határidő: 2018. október 15. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 


