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Buszváróval kapcsolatos döntés meghozatala 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. december 14-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! 
 
2018. december 03-án lakossági panasz érkezett a buszváró állapotával kapcsolatban. A busz-
váróval kapcsolatos vandalizmusról készített előterjesztést a Képviselő-testület 2018. december 
14-i ülésen tárgyalta. Akkor az alábbi döntés született:  
 

„A Képviselő-testület sajnálattal tapasztalja, hogy az utazóközönség komfortérzeté-
nek 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 je-
lenleg használaton kívüli részének Volán általi használatáról egyeztetéseket folytas-
son.” 

 
A módosított nyitvatartási idő az első hetekben pozitív eredményt hozott. Majd folyamatosan 
érkeztek a jelzések a bejárati ajtó rongálásáról. 
 
2019. február 11-én (hétfőn)késő délután tapasztaltam, hogy az ajtó le van szaggatva. Vélhető-
en a korábban vandálkodók nem fogadták el azt a helyzetet, hogy elrontottuk a „játékukat”.  
 
Emlékeztetőül megismétlen a vandlaizmus  

- a székek széttörése, 
- a linóleum feltépése, 
- a kilincsek letörése, 
- a falak össze firkálása, 
- a szemetes gyűjtőedényeket összetörése, 
- bejárati ajtó üvegének betörése, 
- projekttábla kétszeri ellopása, 
- az első károkozás a fűtő és a klímaberendezésben megrongálása, 
- vizelet és székletürítés a helyiségbe, 
- dohányzás és a cigaretta elnyomása a berendezéseken, 
- jelenleg a bejárati ajtó teljes megrongálása. 

 
Ismeretlen tettes ellen a rendőrségen feljelentést tettem. A váró jelenleg zárva. 
 
Megérkezett a Volán írásbeli válasza is. Nem kívánják még részlegesen sem használatba venni 
a várótermet. 
 
Megoldást jelenthet a további rongálások megelőzésére egy térfigyelő kamera elhelyezése a 
buszforduló területén. 
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Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a váróterem használatáról döntést hozni szíveskedjen. 
Amennyiben bezárjuk az épületet nap közben sem tudják használni az utasok a várótermet. 
Amennyiben megtarjuk az épületet, számítani kell folyamatos, jelentős költségek felmerülésére, 
a Városüzemeltetési csoport tagjai esetében pedig túlórák elrendelésére.  
 
 
 
 
 
Rétság, 2019. február 13.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   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 a megváltozatott nyitvatartási idő ellenére továbbra is vanda-
lizmus áldozatává válik.  
 
A Képviselő-testület a buszváróval kapcsolatban az alábbi döntést hozza: 
 
…………………………….. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 


