Tisztelt Rétsági Polgárok!

Megosztom Önökkel az alábbi információkat:
A Rákóczi út József Attila út torkolatának javítása még nem fejeződött be. A vállalkozást nem
az önkormányzat bízta meg a vízelvezető kiépítésére. A vállalkozás a felszólítást követően
arról tájékoztatott, hogy a szükséges anyagot rég megrendelte, amint megékezik, folytatják a
folyóka feltöltését. Javasoltam rács elhelyezését a folyóka fölé. Ezt a megoldást a
közútkezelő nem engedélyezte.

A vállalkozók szelektívhulladékszállítása kikerült a rezsicsökkentett körből. Sajnos a
vállalkozóknak külön szerződést kell kötniük a csomagolási hulladék elszállítására.
Szerződés nyomtatványt kozulet@vacihulladek.hu e-mail címen lehet kérni. Lakossági
panaszok
bejelentésére
továbbra
is
az
ugyintezes@dtkh.hu
vagy
az
ugyfélszolgalat@dtkh.hu címek szolgálnak. Továbbra is biztosítja a szolgáltató az
ügyfélszolgálatot a Rétsági Polgármesteri Hivatalban, minden 3. pénteken 10,00-16,00 óra
között.
Az üvegkonténerek kiürítése miatt már többször szóltam, írtam a szolgáltatónak. Bízom
benne, hogy rendszeressé válik a konténerek kiürítése, ha nem, akkor további lépéseket
teszek.
Megrendelésre került a szökőkút új szivattyúja. A régi javítása már gazdaságtalan lett
volna.
Hamarosan döntés születik új köztéri hulladékgyűjtő edényzetek, illetve a buszfordulóban
esőbeállók beszerzéséről.
Többen kérdezték, hogy ha tűzifát hozatnak, akkor azt milyen módon, meddig tárolhatják
közterületen. A közterületek használatának rendjéről szóló 12/2015. ( IX.29.) önkormányzati
rendelete 4.§ (1) bekezdése értelmében nem kell közterület-használati engedélyt kérni, ha „
a szállított tüzelő- és építőanyag tárolásához, rakodásához, feltéve ha az a közúti és
gyalogos közlekedést nem akadályozza, és a közterület igénybevétele a hat napot nem
haladja meg.” Ezt követően kell közterülethasználati engedélyt kérni és közterülethasználati
díjat fizetni, melynek összege 80 Ft/m2/nap.
Tájékoztatom Önöket, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet elmúltával megszűnt a kerti
nyesedék égetésének lehetősége. A korábban megszokott hétfői napokon sem szabad a
kertben hulladékot égetni.
Jó hírek érkeztek a bevásárlóközpont lehajtójának kialakításához szükséges
megoldásról.
Mindkét
közlekedési
hatóság
részéről
jóváhagyott
lehetőség
megfogalmazásra került. A vállalkozó a napokban fog megkeresni, hogy a területcserével
kapcsolatos kérelmét elő tudjam terjeszteni a Képviselő-testületnek.
Az épülő bölcsőde esetében a kivitelező vállalkozó pótköltségvetést nyújtott be, mivel a
tervezésből lemaradt a bölcsőde kerítésének költsége. A pótköltségvetés jóváhagyása már
előkészítésre került a hamarosan megtartandó soron kívüli testületi ülésre.

Sajnos mindkét folyamatban lévő beruházásunkra (Piac udvar, bölcsőde) a kivitelezők az
elszabadult építőipari árak miatt többletforrást kértek. 30-40 %-os áremelkedésről van szó.
Jelenleg a műszaki ellenőrök vizsgálják a kérés jogosságát, mely akár összességében 100
millió forint is lehet.
Nyár van, a nyaralás, a társasági összejövetelek ideje. Ugyanakkor a koronavírus esetek
száma növekszik. Jelenleg egy óvodai csoport került karantén alá. Kérek mindenkit, hogy
saját érdekében tartsa be az egészségügyi szabályokat, legyen óvatos.
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