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KISZOMBOR 

 
Tisztelt Képviselı-testület! 

 
Kiszombor belterületén közterületen és önkormányzati intézmény területén lévı fák nyesése, 
a száraz ágak eltávolítása, veszélymentesítése, a koronák alakítása idıszerő. Ezek elvégzése 
azért is fontos, mert a nyesést igénylı fák egy része gyermeklétesítmények (mint az 
iskolaépület, vagy a játszótér) környékén vannak, vagy olyan létesítmény mellett ahol 
személyi és gépjármőforgalom van. Egy szélvihar esetén ezekrıl a fákról letörı ágak sérülést, 
károkat okozhatnak. A zöldfelület, fák gondozása keretében 33 db fa került felmérésre, 
amelyeknél nyesést, metszési, száradékolási munkákat, korona alakítást kell elvégezni, illetve 
a kihalt részek eltávolítása, veszélymentesítés szükséges, az érintett területek és fák: 
- az Óbébai utcai iskola területén és körülötte 16 db fa száradékolása, metszése, 
- a Rónay-kúria körül 10 db fa száradékolása, korona alakítása, 
- a játszótéren 7 db fa száradékolása, metszése. 
 
A megfelelı technikai háttérrel rendelkezı, a település környezetében lévı vállalkozótól 
érkezett árajánlat a 33 db fa kezelésére mindösszesen 96.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó 120.000,-
Ft összegő. Más vállalkozó ajánlatát nem kértük, mert a térségben vagy a megfelelı technikai 
háttér hiányzik, vagy a távolság, ami az árajánlatot megdrágíthatja.  
Az árajánlat nem tartalmazza a nyesedék, száraz, levágott ágak elszállítását, a munkavégzés 
után a környék takarítását. A Bt. a munkavégzés idejére a munkaterület lezárását kéri, 
mindezek az önkormányzat feladatai lesznek. 
  
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy jelen elıterjesztést megtárgyalni 
és a döntést meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2011. május 24.     

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
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HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta a Kiszombor 
belterületén fanyesési munkálatok megrendelése tárgyú elıterjesztést és az alábbi döntést 
hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete Kiszombor belterületén  
- az Óbébai utcai iskola területén és körülötte 16 db fa száradékolása, metszése, 
- a Rónay-kúria körül 10 db fa száradékolása, korona alakítása, 
- a játszótéren 7 db fa száradékolása, metszése  
fanyesési munkák elvégzésével egyetért és az összesen 33 db fa száradékolási, metszési, 
korona alakítási, az elhalt részek levágását és veszélymentesítését magába foglaló 
munkálatokat megrendeli a PIRO-MENT BT.–tıl (6913 Csanádpalota, Diófa u. 8.) az 
árajánlatban meghatározott  96.000,-Ft+Áfa, azaz bruttó 120.000,- Ft összegben. 
 
A Képviselı-testület a fenti összeget az önkormányzat tulajdonában lévı diszkont 
kincstárjegyek értékesítésébıl biztosítja. 
 
A Képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a vállalkozási szerzıdés 
aláírására. 
 
A határozatról értesül: 

- PIRO-MENT Bt.(6913 Csanádpalota, Diófa u. 8.) 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 



 

 

 


