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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2011. szeptember 29-én tartandó ülésére.  

 
N a p i r e n d :  Lengyeltóti központban veszélyes fák kivágása, metszése.  
 
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Lakossági bejelentést követően Kovács Imre erdész-technikus, Lengyeltóti, Bem u. 18. szám alatti 
lakossal megvizsgáltattuk a Lengyeltóti, Petőfi u. 11/b. szám előtt lévő 1 db bokrétafa (vadgesztenye), 
valamint a Csokonai u. 8-10. szám előtt lévő 4 db bokrétafa (vadgesztenye) állapotát. A vizsgálat so-
rán megtekintettük a Zrínyi u. 6. szám alatti udvaron lévő 2 db fenyőfa állapotát is. Kovács Imre a 
vizsgálatot követően a következő szakvéleményt adta:      
 
-  „A Lengyeltóti, Petőfi S u. 11/b. szám előtti 1 db. bokrétafa: A korai viharok következtében a korona 

nagy része letöredezett (ami tetemes kárt okozott a mellette lévő épületben) A csonka korona és a 
visszamaradt törékeny ágak miatt kitermelésre javaslom.”   

 
-  „Lengyeltóti, Csokonai u. 8. szám: 4 db bokrétafa az egyedek korona és méretükből adódóan ágaik-

kal fölé nőttek az épület tetőszerkezetének. Az ágak elég méretesek ezért a tetőszerkezetet veszé-
lyeztetik. Az ágak levágása szükséges és sürgős az egyedeken található száraz ágakkal együtt.”    

 
-  „Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. szám: Az udvaron lévő 2 db lucfenyő száraz fa található, eltávolítása sür-

gős”     
 
A fák kivágására, metszésére megkerestük Furján Gábor nagyatádi vállalkozót, aki ajánlatot adott. 
Ajánlata alapján a fák kivágásának költsége összesen: 64.000.-Ft + ÁFA, mindösszesen 80.000.-Ft.    
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a felsorolt fák kivágásáról, melynek 
költségét, 64.000.-Ft+Áfát, mindösszesen 80.000.-Forintot szíveskedjen a városgazdálkodás dologi 
kiadások terhére biztosítani.   
 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Petőfi S. u. 11/b. szám előtti 1 
db bokrétafa (vadgesztenye), valamint a Zrínyi u. 6. szám alatti udvaron lévő 2 db lucfenyő kivágásá-
val, továbbá a Csokonai u. 8-10. szám előtti 4 db bokrétafa tetőszerkezet főlé nyúló és száraz ágainak 
levágásával egyet ért. A fák kivágását, metszését Furján Gábor Nagyatád, Munkácsy u. 41. szám 
alatti vállalkozótól megrendeli, a kivágás költségére 64.000.- Ft + Áfa, összesen: 80.000.- Ft összeget 
a Városgazdálkodás dologi kiadások terhére biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok 
Lajos polgármester Urat a fák kivágására kötendő megállapodás aláírására.  
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Petőfi S. u. 11/b. szám előtti 1 
db bokrétafa (vadgesztenye), valamint a Zrínyi u. 6. szám alatti udvaron lévő 2 db lucfenyő kivágásá-
val, továbbá a Csokonai u. 8-10. szám előtti 4 db bokrétafa tetőszerkezet főlé nyúló és száraz ágainak 
levágásával nem ért egyet. 
 
 
Lengyeltóti, 2011. szeptember 29.      
   
                                                                                                                      Zsombok Lajos  
                                                                                                                        polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
 
Borbély Róbert                             Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                               jegyző               


