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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2018. december 03-án lakossági panasz érkezett a buszváró állapotával kapcsolatban. A bead-
ványt az előterjesztéshez mellékelem. 
 
Saját hatáskörben tudtunk intézkedni a soron kívüli takarításról, kértük a Városgondnokot, hogy 
a széksort csoportjával cseréltesse ki. Ami miatt mégis előterjesztés született a beadványról, az 
a panaszos levélben lévő helyzet sorozatos ismétlődése volt. 
 
A váróterem nyitása, zárása, takarítása, a világítás kezelése egy közmunkásunk feladata. Több 
alkalommal szereztünk tudomást az ott folyó vandalizmusról. Munkatársunk is megerősítette, 
hogy a vandalizmus következményi az alábbiak: 

- a székek részben már cserélésre kerültek korábban is, azonban folyamatos a szándékos 
széttörésük, 

- a linóleum fel van tépve, 
- a kilincsek le vannak törve, asztalosunk már több alkalommal cserélte, 
- a falak össze vannak firkálva, lemosás után még több firka keletkezik, 
- a szemetes gyűjtőedényeket összetörték, 
- bejárati ajtó üvegének betörése, 
- projekttábla kétszeri ellopása, 
- az első károkozás a fűtő és a klímaberendezésben történt. 

 
Az emberi viselkedés „netovábbja”, a széklet és vizeletürítés a helyiségben. Megalázó a többi 
utasra és a takarítóra nézve is. Sajnos ez is rendszeres. A vizeletürítés olyan mértékű, hogy 
erős klóros takarítást követően is érezni lehet a vizeletszagot. 
 
Munkatársunk tájékoztatott arról is, hogy délelőtti, kora délutáni órákban a helység rendben 
van. Az utazó nagyközönség nem okoz károkat. Este 18,30-19,00 óra között azonban fiatalok 
randalírozó csoportja „klubhelységként”, illetve nyilvános WC-ként kezeli az épületet. A károk 
ekkor keletkeznek. A felsoroltakon kívül dohányoznak a helyiségben, a cigarettát a berendezési 
tárgyakon nyomják el. Volt, hogy a drogtól eszméletét vesztő személyt kellett a mentőnek a 
helyszínről elszállítani.  
 
Mint mindannyiunk előtt ismert az eredeti tervek tartalmaztak egy utasforgalmi épületet is a 
buszforduló projektben. Az utasforgalmi épület építésének lehetősége kikerült a pályázatból. A 
Képviselő-testület az utazóközönség komfortérzetét kívánta növelni az ideiglenes buszváró épí-
tésével. Sajnos a helyiség Rétság város lejáratására lett alkalmas a vandálok miatt.  
 
A váróterem eddig hajnali 3,30 órától volt nyitva, este 21,00 óráig. Jelenleg tesztként este 19,00 
órakor zárjuk a helyiséget. A tapasztalatokról a testületi ülésen beszámolok.  
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A közelmúltban megkeresett a Volán képviselője azzal a kéréssel, hogy gépkocsipihenőként 
szívesen használnák az utasváró jelenleg lezárt részét. A használatról egyeztetek, amikor ki-
alakultak a végleges álláspontok, elkészítem az előterjesztést. 
 
A buszfordulóval kapcsolatban szóban is kaptam panaszokat. Kifogásolják az utazók, hogy a 
peronoknál nincs esőtető.  
A legnagyobb problémát az okozza számukra, hogy a peronoknál – főként a téli időszakban – 
sötét van. E két problémát gondolatébresztőnek jelzem, úgy gondolom e panaszok kezelésére 
közösen kellene megoldást találnunk. 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. december 6. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(XII.14.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta buszváróval kapcsolatos panasz 
tárgyában készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület sajnálattal tapasztalja, hogy az utazóközönség komfortérzetének növelése 
érdekében elhelyezett buszváró folyamatosan vandalizmus áldozatává válik. A Képviselő-
testület egyetért azzal, hogy a váróterem nyitvatartása 4,00 órától -19,00 óráig módosuljon. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a váróhelység jelenleg 
használaton kívüli részének Volán általi használatáról egyeztetéseket folytasson. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 



Tisztelt Képviselő-Testület! 

A városi buszmegállóban létesített váró hetek óta ürülékkel szennyezett. 

Az ülőalkalmatosságok össze vannak törve. 

Kérem szíves intézkedésüket az áldatlan állapot megszüntetésére, a várakozó helyiség 
fertőtlenítésére, így rendeltetésének megfelelően várakozásra alkalmassá tételére! 

Más falvakban a buszváró is ünnepi hangulatot áraszt. 

Tisztelettel: 

Gál Gábor 
2651 Rétság, Nógrádi utca 1. 
 
Kelt.: Rétság, 2018 december 03. 

 

 



 

 


