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Kéthely Község Önkormányzatának 
P o l g á r m e s t e r e 
8713 Kéthely, Ady E. u. 1. 
Tel.: 85/539-036 
___________________________________________________________________________   
Ügyiratszám: 1933/4/2015.                                                                       5. számú előterjesztés 

 
E l ő t e r j e s z t é s 

 
Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. november 10-i rendkívüli ülésére a Kéthely, Széchenyi utcában fakivágás 
és azt követő fapótlásról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kéthely, Széchenyi utcában, közterületen lévő (687. és 689. hrsz) 6 db (4 db kanadai nyár, 
1 db hársfa és 1 db diófa) veszélyes fákat szeretnénk kivágatni. 
A kivágásra tervezett fák kb. 40 évesek, nagyon magasra nőttek, ágaik töredezettek, ezáltal 
veszélyeztetik a villanyhálózatot, valamint az érintett lakóingatlanokat is. A kanadai nyárfák 
allergizáló hatással bírnak, melyre a környék lakói többször panaszkodnak. 
A jelzett fák kivágásának tárgyában a 2004. évi CXL. törvény 42.§ (5) bekezdése értelmében 
megkerestük és az ügyben eljáró hatóság kijelölését kértük a Somogy megyei Kormányhivatal 
Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Főosztályától. 
A Kormányhivatal Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki az eljárás 
lefolytatására. 
Az eljáró hatóság Önkormányzatunk részére a fakivágási engedélyt adott, határozat 
formájában (szám: 8994-3/2015.), amely pótlási kötelezést is tartalmaz a 346/2008.(XII.30.) 
Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján. 
A fák pótlását egy éven belül, legkésőbb 2016. október 31-ig kell elvégezni. 
 
Fakivágások ügyében előzetesen ajánlatot kértünk Szente Bálint helyi egyéni vállalkozótól, 
aki a veszélyes fák kivágására engedéllyel rendelkezik. Ajánlatában vállalta a 6 db fa 
kivágását, a vállalkozói díjra a 15 cm-nél nagyobb átmérőjű fatörzs, valamint 1 Ft/db ajánlatot 
adva. 
 
A fák pótlását perzsa selyemakác (Albízia julibrissin) fajtájú fával javasoljuk megoldani. 
A 6 db fa bekerülési költsége kb. 30 e Ft. 

 

Azon ritka növényfajok egyike, amely Nyugat-Európában 
nem él meg, míg Magyarországon igen. Tőlünk nyugatra 
a hajtások nem tudnának beérni a hűvös nyár miatt. Keleti 
hangulatú habitusa különlegessé teszi a növényt. 6-10 m-
re megnövő ernyős koronájú fa. Levelei az akácra 
emlékeztetnek. Rózsaszín virágai egész nyáron virítanak. 
Gyorsan növő fiatal hajtásai vissza fagyhatnak. 
Méret: 0 cm-től 200 cm-ig 
Virágzási idő: Júniustól szeptember 
Virágszín: Rózsaszín 
Magasság: 6-10 m 
Felhasználás: Gyorsan növő szoliter fa 
Talajigény: Átlagos kerti talajban jól fejlődik 
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a határozati javaslatot 
megvitatni szíveskedjen.  

 
Határozati javaslat: 
 
……../2015.(XI.10.) számú önkormányzati határozat 
 
Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
megtárgyalta a Kéthely, Széchenyi utca vonatkozásában fakivágás  
azt követően fapótlás tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 
 
1.) Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz,  
hogy a Kéthely, 687. és 689. hrsz-ú Széchenyi utca vonatkozásában,  
a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott 8994-3/2015.  
számú fakivágási határozata alapján a kivágandó 6 db fa kivágásához hozzájárul,  
s egyben elrendeli a fák pótlását a községi önkormányzat 2015. évi költségvetésének 
községgazdálkodási ágazat költségei terhére. 
2.) A képviselő-testület a veszélyes fák kivágására irányuló ajánlatot elfogadja. 
3.) Megbízza Molnár Balázs polgármestert a szükséges intézkedések megtételével. 
4.) Felhatalmazza Molnár Balázs polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 
Felelős: Molnár Balázs polgármester     
Határidő fakivágásra: 2015. november 30. 
  fák pótlására: 2016 március 31. 
 
 
Kéthely, 2015. november 5. 
 
 

Molnár Balázs 
polgármester 

 
 


