
 

 

 

 

 

Tisztelt Rétságiak! 
 
Néhány felvetésre kívánok reagálni. 
A Városüzemeltetési Csoport irányítását Jávorka János alpolgármester úr vette át, a 
városgondnok szabadsága idejére. 
 
Az elmaradt feladatokat – a napi feladatok ellátása mellett - nem lehet két hét 
alatt bepótolni. Folyamatosan haladnak a dolgozók a gazos területeken. 
Gyakorlatilag három ember tud folyamatosan dolgozni a fűnyírásokban a 256,8 
hektáros területen. A közterületek locsolása, a hulladékgyűjtők ürítése, közterületek 
felseprése folyamatos, mely szintén humánkapacitást igényel.   
A szökőkút már működik. Megkezdődött a perifériás területeken is a gazmentesítés. 
Az új telepítésű növényzet gondozására a Képviselő-testület előterjesztésem alapján 
többletforrást biztosított, mentesítve ezzel a Városüzemeltetési Csoport munkáját. 
 
Megjegyzem, nem szeretem az olyan Facebook-os bejegyzéseket, hogy akivel már 
legalább 10 éve nem beszéltem, az rám hivatkozva reklamál. „Többször szóltam a 
Polgármester Úrnak… „ Tisztelettel kérek mindenkit, akinek problémája vagy 
bejelenteni valója van a városképpel kapcsolatban, a bejelentést a nyilvános  
és hivatalos e-mail címeken tegye meg. Az nem jó megoldás, hogy pl. vásárlás 
közben bármelyik képviselőt lerohanják a kéréseikkel teli listáikkal. 
 
Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy ingatlanjaik környezetének 
tisztán tartása az Önök feladata. E kötelezettség az ingatlan határától az 
ingatlan előtt lévő járdáig, járda hiányában az ingatlan előtti útig terjed!   
 
Szomorú, hogy a közmunkás női dolgozók napi munkaidejének igen nagy hányadát 
a hulladékgyűjtés teszi ki. Jelentős munkaidőt igényel a Nagyparkoló tér. 
Tudom, hogy itt jórészt nem rétságiak szórják szét a szemetüket. Átutazó 
munkások megreggeliznek, megisszák az energiaitalukat, kiöntik a hamutartót 
és továbbmennek. A rétsági közmunkás meg több órát takarítson. A 
városközpontban (Művelődési Központ előtt, a söröző környéke stb.) és a 
Hunyadi ligetben viszont leginkább a rétsági lakosoknak róható fel a 
szemetelés. Mindkét helyen találhatók hulladékgyűjtők. Próbáljunk már 
kultúremberként viselkedni, ha kérhetem!   
 
Szintén felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a Képviselő-testület 
átvállalta a szemétszállítási díjat, így ingyenes a zöldhulladék elszállítása is. Az 
ingyenes elszállításhoz azonban szükséges az ingatlantulajdonos 
együttműködése is. Hogyan tudnak együttműködni az ingatlantulajdonosok? A 
zöld zsákokat minden páros héten, csütörtökön a hulladékgyűjtőjük mellé 
helyezik ki. A levágott ágakat, nyesedékeket maximum 1,5 m-es darabokra 
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vágják és összekötik, az összekötött ágakat szintén a hulladékgyűjtőik (kukák) 
mellé helyezik. A szolgáltató egyszerre 1 m3 összekészített nyesedéket szállít el. 
 
Fontos a házszámtáblák elhelyezése is, mely szintén az ingatlantulajdonosok 
feladata. Házszámtábla barkácsboltokban kapható. A Magyar Posta küldött a 
Polgármesteri Hivatal részére egy listát, melyen szerepelnek a házszámtáblával nem 
ellátott ingatlanok. Nem szeretnénk bírságolni, ezért kérjük az 
ingatlantulajdonosokat a hiányzó házszámtáblák pótlására. Az önkormányzat a 
hiányzó utcanév táblákat már legyártatta, a közeljövőben azok is kihelyezésre 
kerülnek. 
 
Fontos a vízelvezető árkok folyamatos karbantartása. Több esetben tapasztaltuk, 
hogy építési törmelékből készül „híd” az ingatlanhoz. Jelezni szeretném, hogy ez 
szabálytalan, kérem az így elkészült „hidak” megszüntetését. Ellenkező esetben 
kénytelenek leszünk bírságolni. 
Nem megoldás az építési törmelék elhelyezése az ingatlan előtt. Szintén 
bírságolható e tevékenység. Amennyiben kérik, a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
segítséget tudunk nyújtani konténer megrendelésére. 
 
A parkolással kapcsolatban is igen sok bejelentés érkezik. Kiemelten felhívom a 
Körtefa, a Petőfi utca, Búzavirág utca, Templom utca lakóit, hogy ne az úttesten 
parkoljanak. Mindenkinek van gépkocsibeállója, udvara, kérjük ezek használatát. Az 
úttesten való parkolással nem csupán a városképet rontják, de indokolt esetben 
akadályozzák a katasztrófavédelem munkáját is. 
 

Rétság városképe nem csupán az önkormányzat feladata.  

Lakók, ingatlantulajdonosok, átutazók és az önkormányzat közös összefogasa 
eredményezhet egy tiszta, rendezett városképet. 

Működjünk együtt! 

 

Rétság, 2021. július 28. 

 
 


