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E l ő t e r j e s z t é s  
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2012. május 31-én tartandó ülésére 

 

N a p i r e n d:  A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről,  

   a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) Ök. rendelet módosításáról  

 

E l ő a d ó:  Zsombok Lajos polgármester 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A testület elé terjesztem a helyi közterületek és ingatlanok kaszálásának ügyét újabb adatokkal és 

tényekkel. 

 

Alaposan megvizsgálva a közelebbi és a távolabbi önkormányzatok gyakorlatát ilyen esetben 

többféle megoldást alkalmaznak. 

- Gamesz, vagy Kft. létrehozásával végeztetik el más egyéb műszaki feladatokkal együtt a 

kaszálást, lehetővé téve a lakosság egészének a szolgáltatás igénybe vételét. 

- Válalkozóval kötnek szerződést a teljes kaszálási és zöldterület karbantartási feladatok 

elvégzésére, aki mint szakszolgáltató egyéni szerződés kötésével teljesíti az egyéni igényeket 

is. 

 

Amennyiben az önkormányzat maga látja el a feladatot úgy kizárólag saját, állandóan foglalkoztatott 

dolgozóval végeztetheti, támogatott, közcélú tevékenységet végző dolgozóval nem. Javaslom, hogy 

erre a feladatra egy ember és egy darab damilos fűkasza legyen konkrétan kijelölve. A kaszálás az 

ingatlan előtti közterületre és a lakóházhoz tartozó udvar részre terjedjen ki, ne vonatkozzon a 

gazdasági udvar részre, a kertekre, mezőgazdasági művelésű földterületekre.    

 

A környékbeli önkormányzatok gyakorlata csak az ingatlanok előtti közterületeket illetően: 

 

Település 

 

Kaszálás feltételei 

 

Szőlősgyörök 
Csak a kötelezően előírt zöldfelületek 

(önkormányzati ingatlanok) kaszálását végzik 

Somogyvár 

Az Önkormányzat a főút mellett minden 

alkalommal INGYEN lenyírja a füvet. Egyéb 

helyeken nem végeznek kaszálást. 

Fonyód 

A központban INGYEN nyírják a füvet a 

frekventált helyeken. Fontolják a kérelemre 

történő kaszálás bevezetését, anyagi 

ellenszolgáltatás mellett. 

 

 

Marcali 

 

 

 

 

 

Marcali (folyt.) 

Írásban benyújtott kérelem esetén, helyszíni 

felmérést követően kötött megállapodás alapján 

PÉNZÉRT VÁLLALNAK közterületi kaszálást, 

de az ár is minden esetben egyedi.  

Ha egész évben kéri az ügyfél, akkor 330 ft/m2, 

melyben benne van a kaszálás, nyesedék 

elszállítás, seprés, téli hóeltakarítás.  

Ha csak pár hónapra kéri, akkor 330 ft/12 

szorozva az ellátandó hónapok számával. 



 

 

2 

Balatonboglár 

Idős, magatehetetlen embereknél évente 2-3 

alkalommal INGYEN. Ha ismert a hozzátartozó, 

akkor 10-20 ft + ÁFA/m2 áron egyedi írásos 

megrendelés esetén. 

Öreglak 
Idős, magatehetetlen embereknél, kivételes 

esetben és INGYEN kaszálják le. 

Buzsák 

Csak kivételes esetben, pl. ünnepek előtt a 

lakatlan ingatlanok előtt, illetve a nagyon idős 

emberek előtt kaszálnak le. 
 

Számításokat végeztünk arra vonatkozóan, hogy átlagos méretű növényzet esetén a kaszálás 

mennyibe kerülne m2-enként, mely a következő:   
 

Lekaszálandó terület felmérése: 151384.-Ft/168 óra =  901.-Ft/óra   

Ehhez kapcs. Gk. használat:  250.-Ft/alkalom ___ 

Felmérés költsége összesen:  1150.-Ft + Áfa /alkalom    

 

Terület kaszálása bérköltség:  141224.-Ft/168 óra =  841.-Ft/óra  

Üzemanyag költség (benzin+ad.): 155.-Ft/óra  

Anyagköltség (damil):  105.-Ft/óra 

Értékcsökkenés:    230.000.-X0,145=33.350.-Ft/év  

     33.350.-/360 = 93.-Ft/nap 

     93.-/8 óra = 12.-Ft/óra___  

Kaszálás önköltsége:    1113.-Ft+áfa  /óra  

     1 m2 = 19.-Ft +áfa        
 

Fenti számítás szerint egy átlagos méretű telek előtti közterület (6x18 m = 108 m2), előzetes 

felmérése, majd azt követő lekaszálása normál (max.: 15 cm) növényzet esetén 108x19.-Ft = 2052.-Ft 

+ Áfa, valamint 1150.-Ft+Áfa, azaz 3202.-Ft + Áfa, összesen: 4067.-Ft /alkalom             

 

A polgármesteri hivatalhoz érkező jelzés/igénybejelentés után helyszíni felmérést és a kérelem 

kitöltését követően átadásra kerülne a kérelmezőnek a fizetendő díjról szóló csekk, amely befizetése 

után a szolgáltatás elvégzéséről szóló megállapodás aláírhatóvá válik. Szükséges a megállapodás 

aláírását a díjfizetési feltételhez kötni, megelőzve ezzel az utólagos problémákat. 

 

Természetesen fenti díjat nagymértékben befolyásolja, hogy a növényzet mekkora mértékű, az adott 

terület egyenes, vagy hepehupás, esetleg a növényzet alatt törmelékkel telített, mely a felméréskor 

derül ki. Amennyiben a növényzet nagyobb, mint az átlagos 15 cm, akkor lehetőség lenne felárat 

számítani, melyet célszerű százalékos arányban megállapítani a következők szerint:  

 - 15 cm-ig  alapdíj  

 - 15 cm – 25 cm + 35 %  

 - 25 cm – 35 cm + 65 %  

 - 35 cm – 50 cm + 100 %       

 

Ettől nagyobb mértékű növényzet, illetve elhanyagolt, gazos, bozótos, cserjével benőtt terület 

kaszálása nem lenne célszerű, tekintettel a drága gépek használatára, az egy óra alatt rendbe tehető 

területnagyság csökkenésére, illetve arra, hogy a terület a magas növényzet miatt gyakorlatilag 

áttekinthetetlen.     

 

Lengyeltóti, 2012. május 24. 

                                                                                                                 Zsombok Lajos     

                 polgármester  
 

Az előterjesztést készítette:     Jóváhagyta: 

 

Böröndi Franciska             Borbély Róbert           Dr. Szatmári Ibolya 

hatósági irodavezető               főelőadó       jegyző 
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Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2012.(VI.1.) önkormányzati rendelet-TERVEZETE 

 

a 15/2000.(I.20.), 24/2003.(XII.23.), 16/2005.(VII.1.), 24/2005.(X.28.), 14/2006.(IV.26.), 

5/2008.(III.28.), 16/2008.(VI.20.),  2/2009.(I.30.), 19/2009.(IX.25.), 20/2009.(X.30.), 

9/2010.(IV.23.), 14/2010.(VII.30.), 7/2011.(II.25.), 15/2011.(IV.29.) önkormányzati rendeletekkel 

módosított 

 

A helyi környezet védelméről, a közterületek  és  

ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelete 

módosításáról 

 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

16.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:   

 

1.§ 

 

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 

1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rend.) 6.§-a a következő (5) –(6) 

bekezdésekkel egészül ki:                                                                       

 

„(5) Ha az ingatlan tulajdonosa, használója e rendelet 3.§ (1) bekezdés és (2) bekezdés a), valamint 

b) pontjában foglalt ingatlan- és közterület kaszálási kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor ez 

irányú igényét a Polgármesteri Hivatalnál bejelentheti. Az önkormányzat átvállalhatja a közterület és 

a lakóépülethez tartozó udvar ingatlanrész kaszálási feladatainak elvégzését az ingatlan 

tulajdonosától, használójától a következő díj megfizetése mellett:   

 

 - Előzetes felmérés díja:   1150.-Ft+Áfa  

 - Kaszálás díja:  

  - 15 cm növényzetnagyságig:  19.-Ft+Áfa/m2 

  - 15 cm – 25 cm   + 35 %  (26.-Ft/m2+Áfa)  

  - 25 cm – 35 cm   + 65 % (31.-Ft/m2+Áfa) 

  - 35 cm – 50 cm   + 100 % (38.-Ft/m2+Áfa)        

   

 (6) Az önkormányzat helyszíni felmérést követően az 5. melléklet szerinti szerződést köt az érintettel. 

A díjfizetés a szerződés aláírásának feltétele. A szerződésben meghatározásra kerül az átvállalt 

feladat tartalma, a feladatellátás díja, a díjbefizetés módja, a feladatellátás kezdő és végső időpontja, 

a kapcsolattartás módja.” 

2. §. 

 

„A Rend. kiegészül az 5. melléklettel, mely jelen rendelet mellékletét képezi.”    

 

3. §.  

 

Ez a rendelet 2012. június 1-én lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                                                                     

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 31.               

 

 

    Dr. Szatmári Ibolya       Zsombok Lajos 

             jegyző         polgármester 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2012. …………………… 

                           Dr. Szatmári Ibolya 
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                           Jegyző 

 
5. melléklet 1/2000.(I.20.) önkormányzati rendelethez  

  
 

M E G Á L L A P O D Á S 
 

 

 

Amely létrejött egyrészről……………………………………………………………………….. (név) 

……………………………………………………………………..(lakcím), mint megrendelő,  
 

valamint 
 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Lengyeltóti, Zrínyi u. 2. (képv: Zsombok Lajos polgármester), 

mint szolgáltató között az alábbi tevékenység elvégzésére: 
 

 

1. Szolgáltató kötelezettséget vállal az írásban megrendelt közterület lekaszálására jelen 

megállapodás aláírásától számított 5 / 8 munkanapon belül. 

 

2. Jelen megállapodás tárgyát képező, kaszálandó terület a Lengyeltóti, …………………. 

utca……..szám alatti, ………..hrsz-ú ingatlan előtti …………..m2-es terület közterület, 

valamint ugyanezen ingatlan lakóépülethez tartozó ……..m2 udvari része, összesen: 

………….m2.    

 

3. A vállalt szolgáltatás elvégzéséért a megrendelő 1150.-Ft-ot előzetes felmérés jogcímen, 

valamint ……………………….Ft+ÁFA/m2 kaszálási díjat (mely………. Ft kaszálási 

díjtarifát tartalmaz), összesen:  ………………………………. Ft-ot, azaz ……………… 

………………………..forintot a jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg készpénz 

átutalási megbízással a Lengyeltóti Városi Önkormányzat számlájára befizet, az erről szóló 

bizonylat a jelen megállapodás mellékletét képezi. 

 

4. A megállapodó felek tudomásul veszik, hogy jelen megállapodás az 1. pontban foglaltak 

szerint határozott időre szól és egyszeri alkalmat jelent.                    

 

5. A megállapodás előzetes írásbeli közléssel mindkét fél részéről megszüntethető. 

 

6. A kapcsolattartásra jogosult személy Borbély Róbert, elérhetősége a Lengyeltóti Városi 

Polgármesteri Hivatalban (Lengyeltóti, Zrínyi u. 2.) ügyfélfogadási időben, vagy a 85/530-

016./3. mellék telefonszámon. 

 

 

Lengyeltóti, 2012. május 25.     

 

 

 

   ……………………………………………      ………………………..…………………… 

           megbízó         Zsombok Lajos polgármester 

                             szolgáltató nevében 

 

 

 

Melléklet : 

 

Szolgáltatási díj befizetéséről szóló bizonylat 

 


