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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁG MEGVÁLASZTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. november 19-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! 
 
 
A képviselő-testület az alakuló ülésen, vagy azt követően alpolgármestert választ. Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján az érintett alpolgármester kérésére zárt ülést kell tartani. A titkos szavazás lebonyolí-
tására az SZMSZ szabályai szerint a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló 
bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért.  
A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyv készül, amely az alakuló ülés jegyzőkönyv-
éhez csatolható. 
 
A szavazatszámláló bizottságot meg lehet  

- a hatályos SZMSZ szerint a ciklus teljes időtartamára és  
- eseti jelleggel választani.  

 
 
Javaslom, hogy a ciklus teljes időtartamára válasszuk meg a szavazatszámláló bizottságot. 
Elnöknek Dr. Szájbely Ernő képviselőtársamat, elnökhelyettesnek Varga Dávid Géza, tagnak 
Bakó Mónika képviselőket javaslom.  
 
Tagjaira kérem a Tisztelt Képviselő-testület javaslatát az elnök és a tagok személyére. 
  
 
Rétság, 2019. november 11. 
 
 
 
 
 
                                                                                                             dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  
 

 
3. Jogszabályi háttér:  

1.részben bemutatva 
 

4. Határozati javaslat 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2019. (XI. 219) KT. HATÁROZATA 

 
„A” változat 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottság 
megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az alpolgármester titkos szavazáson történő megválasztásához az alábbi 
bizottságot hozza létre: 
 
Elnök: Dr. Szájbely Ernő 
Tagok: Varga Dávid Géza elnökhelyettes 
  Bakó Mónika 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
 

„B” változat 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a szavazatszámláló bizottság 
megválasztásáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelet 36.§ (3) bekezdése alapján, a képviselő-testület megbí-
zatásának időtartamára szavazatszámláló bizottságot hoz létre.  
 
Elnök: Dr. Szájbely Ernő 
Tagok: Varga Dávid Géza elnökhelyettes 
  Bakó Mónika 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: ---- 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 
 
 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjeszti: dr. Varga Tibor jegyző 

ALPOLGÁRMESTER ILLETMÉNYÉNEK, KÖLTSÉGTÉRÍTÉSÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. november 19-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! 
 
A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert köteles saját tagjai közül megválasztani az 
alakuló vagy az azt követő ülésen (Mötv. 74. § (1) bekezdés). 
A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 
hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90 %-át. A 
társadalmi megbízatású polgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat.  
 
Városunk esetében az alpolgármester havi illetménye maximum 246.900 Ft. Költségtérítése az 
illetményének 15 %-a, 37.000 Ft.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2019. november 11.  
                                                                            
 
                                                                                                           dr. Varga Tibor  
                                                                                                                   jegyző 
 
 

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

3. Jogszabályi háttér:  
 
Mötv. 80. § (1) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a megyei közgyűlés alel-
nöke illetményének összegét a főpolgármester, a polgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
illetménye 70 - 90%-a közötti összegben a képviselő-testület állapítja meg. 
(1a) A 10000 fő vagy az alatti lakosságszámú település alpolgármestere illetményének össze-
gét a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem haladhatja meg a polgármester illetmé-
nye 90%-át. 
(2) A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület állapítja meg úgy, 
hogy az nem haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja 90%-át. A 
társadalmi megbízatású alpolgármester a tiszteletdíja egészéről vagy meghatározott részéről a 
képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat. 
(3) A főpolgármester-helyettes, a főállású alpolgármester, a társadalmi megbízatású alpolgár-
mester, a megyei közgyűlés alelnöke havonta az illetményének, tiszteletdíjának 15%-ában 
meghatározott összegű költségtérítésre jogosult. 
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4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

…../2019. (XI. 19.) KT. HATÁROZATA 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az alpolgármester illetményének, 
költségtérítésének megállapításáról készített előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület ………………….  alpolgármester havi illetményét Magyarország helyi ön-
kormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 80. §-a  alapján 
……………. Ft-ban, költségtérítését ………… Ft-ban állapítja meg.   
 
Az illetmény számfejtése érdekében a Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Területi Igazgató-
sága felé – a megválasztást követő 3 napon belül - intézkedni kell. 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: jegyző 
 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK MEGVÁLASZTÁSA, SZERVEZETI ÉS  
MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FELÜLVIZSGÁLATÁNAK SZÜKSÉGESSÉGE 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2014. november 19-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 alakuló ülésen vagy az azt követő ülésen ki kell alakítani a bizottsági szerkezetet és a Szer-
vezeti és Működési Szabályzatot felül kell vizsgálni.  
 
A bizottsági szerkezetben javaslom az elmúlt ciklusban felállított két bizottság kibővítés. Ahogy 
már említettem, széles társadalmi részvétellel kívánok dolgozni.  
 
Javaslatom: 

1.) Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság (Rétság esetében a pénzügyi bizottság köte-
lezően megalakítandó) 
Elnök: Dr. Szájbely Ernő 
Bencsok Péter 
Jávorka János  
Hegedűs Ferenc 
Bulejka András 
Szabó Klára 
Kapecska Ferencné 

 
2.) Szociális Bizottság 

Elnök: Jávorka János 
Varga Dávid Géza 
Bakó Mónika 
Kotroczó Balázs 
Laczkó Mária 
 

3.) Oktatási és Kulturális Bizottság 
Elnök: Bakó Mónika 
Balláné Megyeri Lilla 
Ciuleac-Gàlik Zsófia 
Dr. Szájbely Ernő 
Jávorka János 
 

4.) Generációk Bizottsága 
Elnök: Bakó Mónika 
Bencsok Péter 
Hegedűs Ferenc 
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Varga Dávid Géza 
Móricz Tamásné 
Varga Dániel 
Sági Alex 

 
A bizottságok szerkezete, átruházott feladatai, tagjainak megválasztása jelentősen kihat a 
Szervezeti és Működési Szabályzatra. Az SZMSZ felülvizsgálatát a már ismertetett okok miatt 
kérem, hogy a soron következő ülésen végezzük el. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2019. november 12.  
 
                                                                                                                  Mezőfi Zoltán  
                                                                                                                   polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  
 

3. Jogszabályi háttér:  
 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 
57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottsá-
gait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető 
szabályait. Az alakuló vagy az azt követő ülésen a polgármester előterjesztésére köteles meg-
választani a törvény által kötelezően létrehozandó és a szervezeti és működési szabályzatban 
meghatározott bizottságait. A száz főt meg nem haladó lakosú településen a bizottsági felada-
tokat a képviselő-testület látja el. Az ezer főt meg nem haladó lakosú településen a kötelező 
bizottsági feladat- és hatásköröket egy bizottság is elláthatja. A bizottság tagjává nem önkor-
mányzati képviselő tag is választható. A nem önkormányzati képviselő tag jogai és kötelezett-
ségei a bizottság ülésein megegyeznek az önkormányzati képviselő bizottsági tag jogaival és 
kötelezettségeivel.  
(2) A képviselő-testület a kétezernél több lakosú településen pénzügyi bizottságot hoz létre. A 
vagyonnyilatkozatok vizsgálatát a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott bizott-
ság végzi, amely gondoskodik azok nyilvántartásáról, kezeléséről és őrzéséről. Törvény más 
bizottság megalakítását is elrendelheti, amelynek feladat- és hatáskört állapíthat meg.  
(3) A képviselő-testület egyes önkormányzati feladatok ellátásának időtartamára ideiglenes bi-
zottságot hozhat létre.  
 
43. § (3) A képviselő-testület az alakuló vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint 
megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, a pol-
gármester előterjesztése alapján megválasztja a bizottság vagy bizottságok tagjait, az alpol-
gármestert, alpolgármestereket, dönt illetményükről, tiszteletdíjukról.  
 
 
 

4. Határozati javaslat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
…../2019. (XI. 19.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület bizottságai-
nak megválasztásáról, Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatának szükséges-
ségéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület az alábbi bizottságokat hozza létre: 
 
1.) 
2.) 
3.) 
4.) 
 
A bizottságok elnökei és tagjai: 
 
1.) 
2.) 
3.) 
4.) 
 
 
A bizottságok kialakítását követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot haladéktalanul felül 
kell vizsgálni.   
 
 
Határidő: szöveg szerint 
Felelős: SZMSZ átdolgozásáért dr. Varga Tibor jegyző 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

 
          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Mezőfi Zoltán polgármester 

Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása  
(Zöldváros pályázat) 

 
 

ELŐTERJESZTÉS 
a képviselő-testület 2019. november 19-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! 
 
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §. (3) bekezdése alapján közbeszerzé-
si bírálóbizottsággal kell rendelkezni. A bírálóbizottság tagjait, elnökét a hatályos közbeszerzési 
szabályzat alapján a Képviselő-testület bízza meg. A bizottság minimum három tagú, de biztosí-
tani kell: 

-  a közbeszerzés tárgya szerinti, 
- a közbeszerzési, 
- a jogi és  
- a pénzügyi szakértelmet. 

 
A bizottság név szerinti összetételéről, elnökéről – tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakember személye beszerzésenként változik – közbeszerzésenként kell dönteni. A 
bizottsági külsős tagok változása, illetve a folyamatban lévő pályázat végrehajtása érdekében 
fontosnak tartom a bizottság újraválasztását. 
 
A bíráló bizottságnak nem lehet tagja döntéshozó (Kbt. 27.§. (5)).  Testületi döntéshozatal ese-
tén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizott-
ságba.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005  „Városi közterületek kör-
nyezettudatos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” tárgyú közbeszerzési eljárásához a 
Bírálóbizottság tagjait és elnökét megválasztani szíveskedjen, az előterjesztést megtárgyalni 
szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. november 12. 
                                                                                                          
                                                                                                                      Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                       polgármester 
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2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  

- 2019. március 29-i döntés 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

72/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 

 
Tárgy: Közbeszerzési Előkészítő és Bírálóbizottság tagjainak megválasztása  
            (Zöldváros pályázat) 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Előkészítő 
és Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 „Városi közterületek környezettuda-
tos, család- és klímabarát megújítása Rétságon” tárgyú közbeszerzésére az alábbi összeté-
telű bizottságot választja meg: 
 
1.)   Szabó Klára, elnök 
2.)   Bulejka András, tag  
3.)   Girasek Károly tag  
4.)   Márkus Pál tag (szakértelem: közbeszerzés) 
5.)   Majoros Sándor tag (szakértelem: építészet) 
6.)   Fodor Rita Mária tag (szakértelem: jog és pénzügy) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 

3. Jogszabályi háttér:  

2015. évi CXLIII. törvény 
a közbeszerzésekről 

 
Az ajánlatkérőkre vonatkozó közös szabályok 

27. § (1) Az ajánlatkérő köteles meghatározni a közbeszerzési eljárásai előkészítésének, lefoly-
tatásának, belső ellenőrzésének felelősségi rendjét, a nevében eljáró, illetve az eljárásba be-
vont személyek, valamint szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárásai dokumen-
tálási rendjét, összhangban a vonatkozó jogszabályokkal. Ennek körében különösen meg kell 
határoznia az eljárás során hozott döntésekért felelős személyt, személyeket, vagy testületeket. 
 
(2) Ha az ajánlatkérő nem rendelkezik általános jellegű, az (1) bekezdésnek megfelelő közbe-
szerzési szabályzattal, vagy a szabályzattól - az abban meghatározott módon - való eltérés fel-
tételei fennállnak, legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően kell 
meghatároznia az (1) bekezdésben foglaltakat. 
 
(3) *  A közbeszerzési eljárás előkészítése, a felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elké-
szítése, valamint az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az ajánlatkérő 
nevében eljáró, illetve az eljárásba bevont személyeknek és szervezeteknek együttesen ren-
delkezniük kell a közbeszerzés tárgya szerinti szakmai, közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakér-
telemmel. A részben vagy egészben európai uniós forrásból megvalósuló, valamint árubeszer-
zés és szolgáltatás megrendelése esetén az uniós értékhatárt elérő, építési beruházás esetén 
az ötszázmillió forintot elérő értékű közbeszerzési eljárásba az ajánlatkérő köteles felelős akk-
reditált közbeszerzési szaktanácsadót bevonni. 
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(4) Az ajánlatkérő a (3) bekezdésben meghatározott szakértelemmel együttesen rendelkező, 
legalább háromtagú bírálóbizottságot köteles létrehozni az ajánlatoknak - szükség esetén a 
hiánypótlás, felvilágosítás vagy indokolás [71-72. §] megadását követő - e törvény szerinti elbí-
rálására és értékelésére. A bírálóbizottság írásbeli szakvéleményt és döntési javaslatot készít 
az eljárást lezáró döntést meghozó személy vagy testület részére. A bírálóbizottsági munkáról 
jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek - amennyiben az ajánlatkérő alkalmaz ilyet - részét ké-
pezhetik a tagok indokolással ellátott bírálati lapjai. 
 
(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bírálóbi-
zottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal ren-
delkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti 
szavazást kell alkalmazni. 
 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(XI.19.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési Előkészítő és 
Bírálóbizottság tagjainak megválasztásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a TOP-2.1.2-15-NG1-2016-00005 „Városi közterületek környezettudatos, 
család- és klímabarát megújítása Rétságon” tárgyú közbeszerzésére az alábbi összetételű bi-
zottságot választja meg: 
 
1.)   …………………………, elnök 
2.)   …………………………. tag  
3.)   …………………………. tag   
4.)   Márkus Pál név, tag - szakértelem: közbeszerzés 
5.)   Majoros Sándor tag – szakértelem: műszaki tartalom 
5.)   dr. Varga Tibor név, tag - szakértelem: jog  
6.)  ………………………… név, tag – szakértelem pénzügy 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 
 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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Előterjesztést készítette: Fodor Rita Mária              Előterjesztő: Hegedűs Ferenc polgármester 

Fejlesztésekhez kapcsolódó fakivágási kérelmek 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. november 19-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! 
 
 
A VASSCOGENPLAN Kft. (4220 Hajdúböszörmény, Táncsics M. krt. 56.) tulajdonosi hozzájáru-
lást kér a Rétság 356/62 hrsz-ú ingatlanon (új mentőállomás területén) 7 db fa kivágásához. A 
kérelmet és a helyszínrajzot az előterjesztéshez csatolom. A kérelmező a kivágott 7 ha helyett 5 
db gömbjuhart kíván az ingatlanon belül ültetni. A gömbjuhar ültetését a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklete nem tiltja.  
 
A Váci Útépítő Kft. a Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti ingatlan körzetületrendezési munkáihoz kéri 
2 db elöregedett tuja kivágásához a tulajdonosi hozzájárulási engedély megadását. A két darab 
tuja a Rózsavölgy u. 2. szám alatti lépcsőház előtt található. Az ültetési távolság miatt a gyalo-
gosjárda nem alakítható ki. Felnyesésük esetén esztétikai problémák merülnek fel. A tuják kivá-
gásához három Rétságon élő tulajdonos hozzájárult. A másik három lakásban albérlők laknak, 
a tulajdonosok ritkán tartózkodnak a helyszínen. 
 
Mindkét kérelmező vállalja a fák szakszerű kivágását.  
 
Mindkét kérelem fejlesztéshez kapcsolódik, az önkormányzat megbízásából végeznek munkála-
tokat a vállalkozók a jelzett területen. A fák közterületen, illetve önkormányzati tulajdonú terüle-
ten találhatók, kivágásukhoz tulajdonosi döntés szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. november 12. 
                                                                                                          
                                                                                                                      Mezőfi Zoltán 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:  
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3. Jogszabályi háttér:  

346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 
a fás szárú növények védelméről 

 
1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a fákra, cserjékre (a to-
vábbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki. 
2. § (3) Fás szárú növény pótlása nem történhet az 1. mellékletben felsorolt fajok egyedeivel. 
A fás szárú növények fenntartása, kezelése 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása 
6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illeté-
kes jegyző engedélyezi. 
 (3) A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha 
a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott; 
b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivi-
telezhető; vagy 
c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. 
7. § (1) Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi 
okból - a 6. §-ban foglaltaktól eltérően - történt kivágása esetén 
a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti 
formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illeté-
kes jegyzőhöz; 
b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi. 
(2) A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására köte-
lezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként 
nem hárítható el. 
8. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles 
gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 
éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést 
meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem 
ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. 
 (3) Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a 
jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi. 
(4) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak rész-
ben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíte-
ni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a hasz-
nálót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés 
megtételére kötelezi. 
(5) A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendel-
tetésére tekintettel kell teljesíteni. 
 
 
 
 
 
 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2019.(XI.19.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta VASSCOGENPLAN Kft. (4220 
Hajdúböszörmény, Táncsics M. krt. 56.) fakivágási engedélyéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a 356/62 helyrajzi számú ingatlanon 7 db fa 
(4 db fenyő, 2 db akác, 1 db juhar) kivágásához. 
 
A fák pótlásáról kérelmező 1 éven belül gondoskodik. 
 
 
Határidő: 2019. november 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(XI.19.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Váci Útépítő Kft. fakivágási 
engedélyéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását adja a Rózsavölgy u. 2-8. szám előtti ingatlan 
körzetületrendezési munkáihoz 2 db elöregedett tuja kivágásához. 
 
A fák pótlásáról az önkormányzat 1 éven belül gondoskodik. 
 
 
Határidő: 2019. november 29. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 
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