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Fakivágásra érkezett árajánlat elbírálása és szerződés-tervezet jóváhagyása 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2018. február 23-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A képviselő-testület 2017. szeptember  havi ülésén Walter Károly szakértő véleménye alapján 
tulajdonosi hozzájárulását adta a Rákóczi út Zrínyi utca kereszteződésében lévő 1 db kb. 80 
éves kőrisfa kivágásához. A döntés értelmében a fa kivágását szakvállalkozótól kell 
megrendelni. A fa kivágására árajánlatot kellett kérni.  
 
Egy árajánlat érkezett, Haffner János 110.000 Ft-ért vállalja a fa kivágást. Előzetes 
egyeztetések alapján a fa kivágása szombati napon 14,00 órától kezdődne és vasárnap 
22,00 óráig fejeződne be. Ebben az időpontban a legalacsonyabb a gépjárműforgalom 
a jelzett utakon.  
 
Hasonlóan más nagyméretű fa kivágásánál a Városüzemeltetési Csoport munkatársai 
szükség esetén közreműködnek. A favágás időpontját, az útlezárást a helyben szoká-
sos módon hirdetni fogjuk.  
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
 
Rétság, 2018. február 06. 
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

230/2017. (IX.29.) KT. HATÁROZATA 
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Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Walter Károly erdésze-
ti szakértő szakvéleményéről készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület a Zrínyi u. 2. szám alatti társasház kerítése melletti 1 db kb. 80 
éves kőrisfa kivágásához tulajdonosi hozzájárulását adja. A fa kivágását szakvállalko-
zótól kell megrendelni. A fa kivágására árajánlatot kell kérni.  
 
Határidő: 2017. október 10. 
Felelős: polgármester  
 
 

 

3. Jogszabályi háttér:  

 „Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2017.(XII.18.) önkor-
mányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól 
3.§ (4) bekezdés, mely szerint „Az önkormányzat és intézmények nevében szerző-
dést, megállapodást (- … -) csak képviselő-testületi jóváhagyást követően lehet 
aláírni, vagy felmondani.” 

 

4. Határozati javaslat:  

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

/2018.(II.23.) KT. HATÁROZATA 
 

 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a fakivágásra érkezett árajánlat 
elbírálásáról és szerződés-tervezet jóváhagyásáról készített előterjesztést. 
 
A Képviselő-testület Haffner János vállalkozó 110.000 Ft-os árajánlatát elfogadja a Rákóczi út – 
Zrínyi utca kereszteződésénél lévő 1 db, kb. 80 éves kőrisfa kivágására. 
 
A Képviselő-testület a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést jóváhagyja. Felha-
talmazza Hegedűs Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. 
 
 
Határidő: 2018. március 12. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester  
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 










