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Önkormányzati ingatlanokon lévő kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágására ajánlat  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az Önkormányzat fakivágási engedélyt kért az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanokon lévő 
elszáradt, balesetveszélyes fák kivágására. Az engedély megérkezését követően szeretnénk a fákat 
mielőbb kivágni, ezért árajánlatot kértünk a fák kivágására. Árajánlatot Szabóné Kovács Katalin egyéni 
vállalkozó nyújtott be, bruttó 330.000 Ft-ért vállalja a munka elvégzését. 
A költségeket a Város és községgazdálkodás kofogon karbantartás címen tervezett előirányzat terhére 
Zöldterület kezelés kofog egyéb szolgáltatás címre történő átcsoportosításával tudjuk biztosítani.  
 
Javasolom, hogy Szabóné Kovács Katalin egyéni vállalkozó ajánlatát elfogadva a fakivágási munkát a 
fakivágási engedély megérkezését követően rendeljük meg.  
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – tekintettel a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre – 2021. február 8. napjától a Képviselő-testület 
feladat és hatáskörét a Polgármester gyakorolja.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Polgármesteri döntést elősegítve véleményüket 
megküldeni szíveskedjenek! 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének  …/2021. (II. …) Kt. határozata 
 
Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 
szerinti – hatáskörében eljáró Hegymagas Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben Hegymagas 
Község Önkormányzata Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következő döntést hozom:  
 
Hegymagas Önkormányzata Képviselő-testülete az Hegymagas Község Önkormányzata tulajdonát 
képező ingatlanokon lévő, kiszáradt, balesetveszélyes fák kivágásával Szabóné Kovács Katalin egyéni 
vállalkozót bízza meg az árajánlata alapján 330.000 Ft azaz Háromszázharmincezer forint 
összköltségért.  

A Képviselő-testület a költségeket a 2021. évi költségvetés Város és községgazdálkodás kofogon 
karbantartás címen tervezett előirányzat terhére, Zöldterület kezelés kofog egyéb szolgáltatás címre 
történő átcsoportosításával biztosítja. 
A Polgármester a munkát megrendeli és tájékoztatja a képviselő-testületet a megtett intézkedésekről. 
Határidő: 2021. március 31. 
Felelős: Gyurka Miklósné polgármester 
 
Hegymagas, 2021. március 10. 
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