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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

a 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2011. január 27-én tartandó ülésére.  
 

N a p i r e n d :  Lengyeltóti központjában veszélyes fák kivágása, gallyazása.                       
 
E l ő a d ó:        Zsombok Lajos polgármester.  
 
 
 
Tisztelt Képvisel ő-testület! 
 
 
Felkérésünkre Kovács Imre erdész-technikus, Lengyeltóti, Bem u. 26. szám alatti lakos megtekintette 
a Lengyeltóti központjában lévő, veszélyessé vált, kivágandó és gallyazandó fákat, melyek a 
következők: 
 
„- Lengyeltóti, Bem u.-Kert utca kereszteződésében lévő facsoport egy egyedének tövéről (a mellette 

lévő út profiljának készítése során) kb. 40 %-ban lekerült a föld.  A kilátszó gyökereken megjelentek 
a tőkerontó gombák, valamint a mellette lévő erősebb egyedek koronái kiszorították a 
koronavetületből. Veszélyes, kivágása indokolt.  

 
- A Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. szám udvarán lévő nagy Lf. Lucfenyő egyed száraz, kivágása sürgős.   
 
- A Lengyeltóti, Zrínyi u. 14. sz. előtti bokrétafa 2010. évben a korona felől letört és rádőlt az épületre. 

A letört ág kb. 50 %. Az átmérője korhadt és erősen gombás. Feltehetően a törzsgeszt is be van 
korhadva. A korona erősen a közút felé húz, tehát veszélyes. Főként egészségügyi volta, illetve az 
alakja miatt kivágásra javaslom.    

 
- A Lengyeltóti Tűzoltó u és a futballpálya találkozásánál a nemes nyár letört koronájú, többségében 

száraz, kivágásra javaslom.  
 
- A Lengyeltóti, Zrínyi u. 12. sz. előtt lévő bokrétafa egyik ága száraz, levágása sürgős.  
 
- A Lengyeltóti, Rákóczi u. 4. (a Bölcsőde) udvarában a bokrétafa több ága száraz, levágása indokolt.  
 
- A Lengyeltóti, Zrínyi u. 44. sz. bokrétafa villás ága félbetört, a letört részét le kell vágni.  
 
- A Lengyeltóti, Kossuth L. u. 32. sz. közönséges dió száraz, illetve a légvezeték köré nőtt és közútra 

lógó ágait le kell vágni.  
 
- A Lengyeltóti, Mohácsi u. 4. sz. előtt lévő közönséges dió száraz, beteg ágait le kell vágni.  
 
- A Lengyeltóti, Csokonai u. 6. sz. udvarán lévő közönséges dió egyik ága veszélyesen rálóg a 

lakóházra, levágása indokolt.  
 
Az óvodák udvarában lévő cserjék közé illetve helyett közép növésű lombfákat javaslom: pld. törött 
mogyoró, magyartölgy, bolyhos tölgy, korai juhar, hegyi juhar, május fa, cserje: húsos som, hibiszkusz, 
spirea, fenyőfélék: feketefenyő, kék- vagy zöld duglász, jegenyefenyő, ezüstfenyő, kolorádó fenyő. 
 
A város utcáinak jó részében öreg, túltartott fa egyedek találhatók, egészségi állapotuk folyamatosan 
romlik, tehát időben kivágásra kell hogy kerüljenek.  
 
Javaslom a mostani egyedek közé ültessünk utca fásításra alkalmas, alacsonynövésű gömb alakú 
egyedeket, így a későbbi kényszerkitermelés után folyamatosan átveszik az előzőek szerepét.  
 
Feltétlen javasolom, hogy a korábban kitermelt nagyobb tővel rendelkező fák ki furással tüntessük el, 
mert ez a fiatalfák ültetésénél útba van.”  
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A felsorolt 4 fa kivágása, illetve a többi fa gallyazása vonatkozásában megkerestük Furján Gábor 
Nagyatádi vállalkozót, aki árajánlatot adott. Ajánlata alapján a 4 db. fa kivágásának, a 10 db fa 
gallyazásának költsége:  134.000.-Ft + Áfa, bruttó 167.500.-Ft.  
 
Furján Gábor vállalkozó a felsorolt fák kivágásán, gallyazásán kívül árajánlatot adott a korábban 
kivágott fák tuskóinak kimarására is, mely fontos lehet az újratelepítések, illetve esztétikai szempontok 
miatt. A 22 db. tuskó földszint alá marásának költsége (8000.-Ft+áfa/db) 22x8000.-=176.000.-Ft + Áfa, 
bruttó 220.000.-Ft. Vállalkozó bemutatóként a zeneiskola előtt meghagyott hársfatuskót kimarta, mely 
megtekinthető.       
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, döntsön a felsorolt fák kivágásáról, gallyazásáról 
valamint a korábban kivágott fák tuskóinak talajszint alá történő marása megrendeléséről, melynek 
költségét, bruttó 167.500.-Ft, valamint 220.000.-Ft összeget  szíveskedjen a Városgazdálkodás dologi 
kiadások terhére biztosítani.   
 
 
Határozati javaslat:  
 
 
1./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. sz. alatti udvaron 
lévő 1 db lucfenyő, a Zrínyi u. 14. szám előtt lévő vadgesztenye, a Kert u.-Bem u. kereszteződésében 
lévő 1 db vadgesztenye, valamint a Tűzoltó utca-futballpálya találkozásánál lévő nemes nyár 
kivágásával, valamint a település területén 10 db. közterületi fa gallyazásával, valamint a korábban 
kivágott 22 db. fa tuskójának kimarásával egyet ért. A fák kivágását, gallyazását, tuskók kimarását 
Furján Gábor Nagyatád, Munkácsy u. 41. szám alatti lakostól, vállalkozótól megrendeli, a kivágás, 
gallyazás költségére bruttó 167.500.- Ft. összeget, a tuskók kimarására 220.000.-Ft összeget, 
összesen: 387.500.-Ft összeget  a Városgazdálkodás dologi kiadások terhére biztosít.   
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester Urat a fák kivágására, gallyazására, 
tuskók kimarására kötendő megállapodás aláírására.  
 
2./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. sz. alatti udvaron 
lévő 1 db lucfenyő, a Zrínyi u. 14. szám előtt lévő vadgesztenye, a Kert u.-Bem u. kereszteződésében 
lévő 1 db vadgesztenye, valamint a Tűzoltó utca-futballpálya találkozásánál lévő nemes nyár 
kivágásával, valamint a település területén 10 db. közterületi fa gallyazásával egyet ért. A fák 
kivágását, gallyazását Furján Gábor Nagyatád, Munkácsy u. 41. szám alatti lakostól, vállalkozótól 
megrendeli, a kivágás költségére bruttó 167.500.- Ft. összeget a Városgazdálkodás dologi kiadások 
terhére biztosít.   
A Képviselő-testület a korábban kivágott 22 db fa tuskójának kimarását nem rendeli meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza Zsombok Lajos polgármester Urat a fák kivágására, gallyazására 
kötendő megállapodás aláírására.  
 
3./ Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Lengyeltóti, Zrínyi u. 6. sz. alatti udvaron 
lévő 1 db lucfenyő, a Zrínyi u. 14. szám előtt lévő vadgesztenye, a Kert u.-Bem u. kereszteződésében 
lévő 1 db vadgesztenye, valamint a Tűzoltó utca-futballpálya találkozásánál lévő nemes nyár 
kivágásával, valamint a település területén 10 db. közterületi fa gallyazásával nem ért egyet.                                    
 
 
Lengyeltóti, 2011. január 20.         
  
 
                                                                                                                   Zsombok Lajos  
                                                                                                                     polgármester 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette:               Jóváhagyta:  
 
 
Borbély Róbert                             Dr. Szatmári Ibolya              
műszaki főelőadó                               jegyző               
 


