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E L Ő T E R J E S Z T É S  
a 

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
2010. november 23-án tartandó ülésére.  

 
 

N a p i r e n d :  Lengyeltóti, Csalogány u. Sportpálya területén veszélyes fák kivágása és 
gallyazása.  
 
E l ő a d ó:        Zsombok  Lajos polgármester.  
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
Szekeres Imre a Sportegyesület Elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, 
hogy a sportpálya DNy-i oldalán, a lelátókhoz közel 2 db tölgyfa kivágásának engedélyét 
kéri. 
 
Az elmúlt napokban az egyik fáról ágak törtek le, veszélyeztetve a sportpálya világítását és a 
nézőket elválasztó kerítést. Szekeres úr a letört ágakat eltávolította és felhívta a figyelmün-
ket arra, hogy a tölgyfa nagyon öreg, sok a száraz ág rajta, a fa törzse nagyon odvas, üre-
ges, és a talajviszonyok miatt ráhajlik a sportpályára. A mellette lévő fa is hasonlóan rossz 
állapotban van. 
Szekeres úr kéri a Képviselő-testület engedélyét, hogy a 2 db fát kivágathassa, mielőtt bal-
esetet okoznak. Egyben engedélyt kér arra is, hogy a sportpálya kerítése mellett 3 db fa vil-
lanyvezetékre és a kerítésre lógó ágait levágathassa. 
Szekeres úr megállapodott Szettyán György Lengyeltóti, Mohácsi u. 13. szám alatti lakossal 
(fakitermelővel), hogy a fák kivágását, és az ágak levágását, a kivágott fák faanyagáért el-
végzi. 
 
Fentiek alapján javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek, az alábbi határozati javaslat elfo-
gadását. 
 
Határozati javaslat:  
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csalogány u. Sport-
pálya DNY-i oldalán lévő 2 db tölgyfa kivágását, és a sportpálya kerítése mellett 3 db fa ve-
szélyt okozó ágainak levágását engedélyezi.  
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Csalogány u. Sport-
pálya DNY-i  oldalán lévő 2 db tölgyfa kivágását, és a sportpálya kerítése mellet 3 db fa ve-
szélyt okozó ágainak levágását nem engedélyezi 
 
Lengyeltóti, 2010. november 16.   
        
  
                                                                                                               Zsombok Lajos  
                                                                                                                polgármester 
 
Az előterjesztést készítette:                    Jóváhagyta:  
 
 
Borbély Róbert                                       Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                                             jegyző               


