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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2012. április 24-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 Képviselő-testület! 
 
Jónás Zoltán Lengyeltóti, Ifjúság u. 17. szám alatti lakos, valamint Jozó Tamás képviselő Úr írásban tett beje-
lentésében kérte, hogy a Lengyeltóti Zrínyi u. 44. számú üzletsor előtti középső gesztenyefa állapotát vizsgál-
tassuk meg.   
 
Kovács Imre erdész-technikus, Lengyeltóti, Bem u. 18. szám alatti lakossal megvizsgáltattuk a Lengyeltóti, Zrí-
nyi u. 44. szám előtt lévő 1 db bokrétafa (vadgesztenye), valamint a Zrínyi u. 6. szám alatti udvarban lévő lucfe-
nyő, továbbá a Zrínyi u. 12. szám előtt lévő bokrétafa (vadgesztenye) állapotát. Kovács Imre a vizsgálatot köve-
tően a következő szakvéleményt adta:      
 

„a.) Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. szám: Udvarban lévő száraz lucfenyő kitermelendő. 
 b.) Zrínyi u. 12. számú ingatlan előtt lévő méretes bokrétafa korona felső részén (2-3 m) száraz ágak találha-

tók, a korona felső részén a többi ág is gyengén fakad, valószínű, hogy a korona 2-3 m-ig elszáradt. A jelzett 
részt el kell távolítani. Az egyed többi része a egészséges, tovább tartható.  

 c.) Zrínyi u. 44. Üzletsor előtti bokrétafa (DNy-i) oldalán kb. a geszt részének megfelelő bekorhadt göcs van. 
Az egyed sérült koronájú, féloldalas. Erős szél, vaskos eső esetén a korhadt göcs részénél bármikor letörhet. 
A felsorolt indokok, illetve a területen lévő nagy forgalom indokolja kitermelését. 
A felsorolt munkák elvégzését műtárgyvédelmi vizsgával rendelkező személy végezheti.  
Zrínyi u. 44. ingatlan előtt lévő egyed pótlásáról gondoskodni kell. Javaslat: bokrétafa (sorfa minőségben)”       

 
A fák kivágására, metszésére megkerestük Furján Gábor nagyatádi vállalkozót, aki ajánlatot adott. Ajánlata 
alapján a fák kivágásának, metszésének költsége összesen: 36.000.-Ft + ÁFA, mindösszesen 45.720.-Ft.    
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a felsorolt fák kivágásáról, metszéséről, melynek 
költségét, 36.000.-Ft+Áfát, mindösszesen 45.720.-Forintot szíveskedjen a városgazdálkodás dologi kiadások 
terhére biztosítani.   
 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u. 44. szám előtti 1 db bokrétafa 
(vadgesztenye), valamint a Zrínyi u. 6. szám alatti udvaron lévő 1 db lucfenyő kivágásával, továbbá a Zrínyi u. 
12. szám előtti 1 db bokrétafa csúcsán lévő száraz ágainak levágásával egyet ért. A fák kivágását, metszését 
Furján Gábor Nagyatád, Munkácsy u. 41. szám alatti vállalkozótól megrendeli, a kivágás költségére 36.000.- Ft 
+ Áfa, összesen: 45.720.- 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, Zrínyi u. 44. szám előtti 1 db bokrétafa 
(vadgesztenye), valamint a Zrínyi u. 6. szám alatti udvaron lévő 1 db lucfenyő kivágásával, továbbá a Zrínyi u. 
12. szám előtti 1 db bokrétafa csúcsán lévő száraz ágainak levágásával nem ért egyet. 
 
 
Lengyeltóti, 2012. április 16.                         
   
                                                                                                                          Zsombok Lajos  
                                                                                                                            polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
 
Borbély Róbert                             Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                               jegyző               


