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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Jávorka János alpolgármester         

Fakivágási kérelmek 

ELŐTERJESZTÉS 
a Képviselő-testület 2021. november 30-i ülésére 

Tárgyalja   Ülés  Szavazás 
 Szociális bizottság   Nyílt   Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság   Zárt    Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság     Egyszerű többség  
 Képviselő‐testület     Minősített többség 

 
1.)  A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Közterületen lévő fák kivágását kérelmezték: 
 
1./ Gyuricza Ferencné, 2651 Rétság, Rákóczi út 55. I. e. 2.a szám alatti lakos. Kérelmében leírta, hogy 
a  nevezett ház szám alatt idős nyugdíjas lakók a tulajdonosok. A ház előtti külterületen van egy db kb. 
két emelet magasságú ezüstfenyő, amely közel van az épülethez, gyökerei a járda alatt vannak, a fa 
kb. 4 méterre van a villanyoszloptól, ágai veszélyeztetik a légvezetéket. A kérelmet aláírták a lépcső-
házban lakó tulajdonosok is. A kérelem mellékelve. 
 
2./ Jobbágyi Ádám, 2651 Rétság, Rákóczi út 53. szám alatti lakos. Kérelmében leírta, hogy a lépcső-
ház melletti egy db. fenyőfa túl közel van az épülethez, a kérelemben szerepel, hogy a fa gyökérzete 
megrongálta a szennyvíz elvezető csövet és a földszinti lakás vízvezeték rendszerét. A kérelmet aláírta 
a lépcsőházban lakó hat tulajdonos. A kérelem mellékelve. 
 
3./ Szombati Lászlóné 2651 Rétság, Mikszáth út 6 szám alatti lakos. A kérelmező személyesen kere-
sett meg panaszával. A kérelmező kéri az önkormányzat segítségét a Mikszáth út-Nyárfa út kereszte-
ződésében, a Mikszáth út 8 szám alatti épület DNy-i sarkán lévő egy db. görbe, megdőlt nyírfa kivága-
tásához. A megdőlt fa balesetveszélyes. Szombati Lászlóné, Varga Dávid Géza képviselőnek is jelezte 
panaszát. 
 
4./ 2021. 11. 15-n kb 10 óra körül a Nyárfa út 4 szám alatti lakos Sógor Józsefné azt kérte tőlem, hogy 
nevezett számú lépcsőház bejáratánál jobbra és balra lévő egy-egy darab fenyőfát, valamint a lépcső-
ház mögött három darab elöregedett tujafát, amelyek közterületen állnak, az önkormányzat vágassa ki. 
Sógor Józsefné elmondta, hogy néhány éve ezt a problémát már jelezték az önkormányzatnak, kérel-
met is adtak be. A kettő darab fenyőfa valóban magasabb az épületnél, közel vannak a járdához és az 
épülethez, valamint a szennyvíz vezetékhez. A hátul lévő tuják lombja erősen rozsda barna színű. 
 
Én az önkormányzatnál ilyen fakivágási kérelemmel nem találkoztam, mivel ezt Sógor Józsefné el-
mondása szerint régebben adták be. Sógor Józsefné arról tájékoztatott, hogy 2021. 11. 16-n délelőtt 
rendelkezésemre tud adni egy kérelmet. Ez 2021. 11. 16-n a délelőtti órában megtörtént. A kérelem 
mellékelve. 
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Bakó Károly erdészeti szakértőtől kértem árajánlatot a nevezett kivágandó fák szakmai értékelésére, 
ez négy darab fenyőfa, egy darab nyírfa és három darab tujafa. A javasolt fákat a helyszínen megtekin-
tettük. A PVB üléséig megfog érkezni a javaslat. 
 
A Börzsöny-Forest Kft-től kértem ajánlatot a nevezett négy darab fenyőfa, egy darab nyírfa és a három 
db tujafa kivágására A levágott fahulladék helyszínen történő ledarálására és elszállítására vonatkozó-
an. A tervezett kivágandó fákat a kft képviselője a helyszínen megtekintette. A PVB üléséig az árajánlat 
és a megállapodás meg fog érkezni. 
                                          
 Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.  
 
 
 
Rétság 2021. november 17-n 
 
  
                                                                                                                        Jávorka János sk. 
                                                                                                                           alpolgármester 
 
        
            

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

 
Kettő db írásbeli kérelem és egy kettő személyes megkeresés a kérelmekre vonatkozóan. 
 

 
 

3.)  Jogszabályi háttér 
 
 
 

4.) Határozati javaslatok  
 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
./2021.(XI.30.) KT. HATÁROZATA 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fakivágási kérelmekre 
benyújtott előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület egyetért és elfogadja a kérelmekben szereplő fakivágási javasla-
tokat. 
A Képviselő-testület hozzájárul: 
- a Rákóczi út 55 szám melletti egy db ezüstfenyő 
- a Rákóczi út 53 szám  lépcsőház melletti egy db fenyő 
- a Nyárfa út Mikszáth út kereszteződésben lévő, Mikszáth út 8. szám DNY-i sarka 
  mellett lévő egy db. görbe megdőlt nyírfa  
- a Nyárfa út 4 szám előtt kettő darab fenyőfa 
- a Nyárfa út 4 szám mögött négy darab elöregedett tujafa kivágatásához 
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A Képviselő-testület elfogadja Bakó Károly erdészeti szakértő …….Ft összegű áraján-
latát a kivágandó fák szakmai értékelésére. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Börzsöny - Forest Kft. ……. Ft összegű árajánlatát a 
nevezett négy db. fenyőfa, egy db nyírfa és négy darab tujafa kivágására, helyszínen 
történő ledarálására és elszállítására vonatkozóan.. 
 
A fakivágatás során keletkezett …… Ft összegű költséget a Képviselő-testület a 2021. 
évi költségvetés általános tartalék terhére biztosítja. 
 
 
Határidő:2021…………………………. 
Felelős: Mezőfi Zoltán polgármester 
 
   

 
 
 
Záradék: Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz. 
                                                                                               
                                                                                              Jámbor Lajos 
                                                                                                  jegyző 
 
 




















