
Abony Városi Önkormányzat       

Polgármesterétől 

H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 

Kossuth tér 1. 

 

Előterjesztés készítésében közreműködött: 

      Településfejlesztési Osztály 

      Előterjesztést véleményezi: 

      Pénzügyi Bizottság 

      Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság 

       

EL ŐTE RJ ES ZTÉS  

a Képviselő-testület 2012. november 29.-i ülésére 

Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágásáról   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lakossági bejelentés alapján 2012. július 2.-án a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági 

eljárást kezdeményezett Abony Város Önkormányzatával szemben a Vasút úti nyárfákkal 

kapcsolatban. 2012. június 21-én supervisor-i ellenőrzés keretében helyszíni szemlét folytatott le a Pest 

Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Abonyban. 

Az ellenőrzés eredményeként megállapították, hogy a Vasút út 90–től a Vasút út 104-ig mintegy 26 db 

vágásérett, túlméretes nyárfa a felsővezetéket a lakóépületeket illetve a közlekedést veszélyezteti.  

Levelükben kötelezték az Önkormányzatot a veszélyhelyzet elhárítására, a szükséges intézkedések 

megtételére (előterjesztés 1. sz melléklete). 

 

A veszélyhelyzet elhárítására csak a fák kivágásával van lehetőség. Azonban a fák mérete miatt a 

fakivágás igen komplikált folyamat, az érintett területen a munkálatok ideje alatt az összes 

felsővezetéket le kell kötni és a Vasút út félpályás lezárására van szükség. 

A Vasút úton 3 szolgáltató tulajdonában - E.ON Zrt., Magyar Telekom és PR-Telecom - van 

felsővezeték 

Az  E.ON -nal történt előzetes egyeztetés alapján a feszültségmentesítést és a vezetékek leengedését 

térítésmentesen végzik el. (Előterjesztés 2. sz. melléklete.) 

A PR-Telecom tájékoztatása alapján a tulajdonukban lévő légkábelek le- illetve visszakötését 

díjmentesen végzik el. (Előterjesztés 3. sz. melléklete.) 

A Magyar Telekom az érintett területen a vezetékeinek lekötését szintén térítésmentesen végzi el. 

(Előterjesztés 4. sz. melléklete.) 

 

Abonyban a Vasút út (4283. hrsz.) a Magyar Közút Zrt. kezelésében van. Azonban a 1988. évi I. tv. 

47.§-a kimondja, hogy a közútkezelés alá eső terület kizárólag a kiemelt szegélyek/árok külső élei 

közötti terület. Mindezek miatt a közterületen lévő fák kivágásáról az Önkormányzatnak kell 

gondoskodnia és a kivágással járó költségeket viselnie. A Magyar Közút Zrt. hozzájárul a kötelezésben 

szereplő fák kivágásához. A közútkezelői hozzájárulás az előterjesztés leadásáig nem érkezett meg, az 

a Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül kiosztásra. 

 



A fák kivágásával kapcsolatban 3 cég került megkeresésre, melyek az alábbi ajánlatot adták: 

 

 

Ajánlattevők Ajánlati ár Egyéb költség Előny/hátrány Megjegyzés 

Batus Kft. 

Kecskemét 

Bánfi Károly 

 Bruttó:825.500 Ft 
További költség 

nem merül fel. 

Előny, hogy fa 

gallyak 

ledarálásról és 

elhelyezéséről kö 

ltségmentesen 

gondoskodik. 

A kivágott fák 

anyagát 

felvásárolja. Ez 

kb. 50 m
3 

faanyag, 

melyért  kb. 

381.000.- Ft-ot 

fizet.(Pontos 

összeget a 

ténylegesen 

megmért fatömeg 

után fizetnek.) Így 

a munka díja 

ténylegesen:  kb. 

444.500 .- Ft 

Lajosmizsei 

Tűzvédelmi és 

Műszaki 

Köztestület 

Bruttó: 520.000 Ft 

További költség a 

fagallyak 

ledarálása és 

elhelyezése. 

Hátrány, hogy a 

fagallyak 

darálásáról és 

elhelyezéséről 

nem gondoskodik. 

Az ajánlati ár 

magában foglalja, 

hogy a kitermelt 

faanyagot is 

elviszik, de azért 

pluszban nem 

fizetnek. 

Promex Vill. 

Nem vállalják. 

Nincs megfelelő 

felszerelésük a 

munka 

elvégzéséhez. 

  

 

 

(Az árajánlatok az előterjesztés 5. számú mellékletét képezik.) 

 

A közterületen lévő fás szárú növények kivágását a fás szárú növény helye szerinti illetékes jegyző 

engedélyezi a 346/2008. (XII. 30.) a fás szárú növények védelméről szóló Korm. rendelet 6.§ (1) 

bekezdése értelmében. Azonban a Vasút úti nyárfák kivágásáról a felmerülő jelentős anyagi terhek 

miatt a Képviselő-testület dönt. 

 

A fakivágás tekintetében a beérkezett árajánlatokat összevetve a legkedvezőbb ajánlatot a Batus Kft. 

adta. A nyárfák kivágásának munkadíját 650.000.- Ft + Áfa azaz bruttó 825.500.- Ft összegben 

határozta meg. A cég azonban vállalta, hogy a kidöntött nyárfákat nettó 6000.- Ft/ erdei m
3 

áron 

felvásárolja. A fatömeg becsült mennyisége 50 erdei m
3
, így a faanyagért 300.000 .- Ft + Áfa azaz 

bruttó 381.000.-Ft összeget ajánlottak fel. (Ez becsült érték, a visszavásárlás értéke a tényleges 

fatömeg megmérése után határozható meg.) 

 

A faanyag felvásárlása a bruttó 825.500.- Ft-os munkadíjat bruttó 444.500.- Ft-ra csökkenti le. 

 



Továbbá a Batus Kft. vállalta a fák kidöntésén és a faanyag felvásárlásán túl a fagallyak ledarálását és 

elszállítását Bene Lajos abonyi vállalkozóval együttműködve díjmentesen. 

  

 

Továbbá a 346/2008. (XII. 30.) a fás szárú növények védelméről szóló Korm. rendelet 8.§ (1) 

bekezdése értelmében: 

„A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a 

növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani 

a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést 

követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a 

jegyző ellenőrzi.” 

 

Feketéné Farkas Ildikó kertészmérnök által telepítésre az alábbi fafajtákat javasolta: 

 

 Prunus serullata (japán díszcseresznye) : áprilistól májusig virágzik, dekoratív növény. 

Parkfának kiválóan alkalmas, Magyaroszágon az egyik legkedveltebb díszfa.  

      Beszerzési ára jelenleg: 12.600.-Ft/facsemete. 

 

 Prunus cerasifera Nigra (vérszilva): Egész évben sötét lilásbordó levelével, áprilisban 

rózsaszínbe boruló virágaival dekoráló színeslevelű fa. Jól tűri a városi körülményeket, 

sorfának, parkfának alkalmas.  

      Beszerzési ára jelenleg: 11.950 .-Ft 

             

A fák ültetését 2013 őszére célszerű ütemezni. Az ültetést előreláthatólag a közcélú foglalkoztatottak 

fogják elvégezni. A facsemeték ültetéséhez szükséges a gyökérhez vezető műanyag cső is, amellyel 

közvetlenül a gyökérzónát lehet öntözni. 

(Feketéné Farkas Ildikó nyilatkozata az előterjesztés 6. sz. mellékletét képezi.) 

 

A faültetéssel összesen felmerülő költségek:  

 

 Facsemeték ára, 26 db : 310.700.- Ft  (vérszilva) vagy 327.600.- Ft (díszcseresznye) 

 Műanyag cső és a fák szállítási költsége: 53.000.-Ft 

 

A faültetés költsége összesen az olcsóbb díszfával számítva jelenlegi áron: 363.700.- Ft 

 

Mindent összevetve a fakivágás és a vérszilva facsemeték költsége: kb. 808.200 .-Ft   

(Azért becsült az érték, mert a tényleges megmért fatömeg felvásárlása után lehet pontosítani.) 

 

 

A határozat mellékletét képező szerződésről Ifj. Dr. Tóta Áron Ügyvéd Úr véleménye az előterjesztés 

leadásáig nem érkezett meg, az a Pénzügyi Bizottsági ülésen kerül kiosztásra.  

 

 



Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem az előterjesztés elfogadását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

 

…/2012. (XI. 29.) számú Képviselő-testületi határozat 

Az Abony, Vasút úti vágásérett túlméretes nyárfák kivágásáról   

 

 Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 

évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza: 

 

 

1. Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vasút út 90. számtól a Vasút út 104. 

számig található mintegy 26 db vágásérett, túlméretes nyárfa kivágásával a Batus Kft. bízza 

meg nettó 650.000,- Ft+Áfa díjért, melynek fedezete a Kéttorony Kötvény kamat terhére 

biztosított. 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a határozat 

mellékletének és az árajánlat műszaki tartalmának megfelelő vállalkozási szerződés 

aláírására.  

 

3. a.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 

kivágott fák helyett  26 db vérszilva fajtájú facsemete vásárlásáról és kiültetéséről 2013. 

november 30-ig. A facsemeték bekerülési és kiültetési költségei - 363.700.- Ft -  a Kéttorony 

Kötvény  kamata terhére biztosítottak. 

 

b.) Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, gondoskodjon a 

kivágott fák helyett  26 db díszcseresznye fajtájú facsemete vásárlásáról és kiültetéséről 2013. 

november 30-ig. A facsemeték bekerülési költségei – 380.600.-Ft – a Kéttorony Kötvény 

kamata terhére biztosítottak.  

 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

A végrehajtásában közreműködik: 

Településfejlesztési Osztály 

Határozatról értesül: 

Romhányiné dr. Balogh Edit polgármester 

Parti Mihály alpolgármester 

dr. Balogh Pál 

dr. Vörös Mária aljegyző 

Valamennyi Osztályvezető  

Ajánlattevők 

 

Abony, 2012. november 5.     

 

Romhányiné dr. Balogh Edit s. k. 

            Polgármester 

 



 

 

 

      …/ 2012. (XI. 29.) Képviselő-testületi határozat melléklete 

 

 

 

VÁLLALKOZÁSI  SZERZŐDÉS 

 

- Abony, Vasút út 90. sz.-tól 104. sz.-ig található túlméretes, vágásérett nyárfák kivágására - 

 

 

1. Szerződő felek: 

- Abony Város Önkormányzat 2740. Abony, Kossuth tér 1. adószám: 15730253-2-13 

bankszámlaszám: 11993609-06147486-10000104 képviseli: Romhányiné Dr. Balogh Edit, 

mint Megrendelő 

  

- Batus. Kft. telephely:…………………    Cg.: …………… adószám: ……………  

bankszámlaszáma: ………………. képviseli : Bánfi Károly, mint Vállalkozó 

 

2 .   A szerződés tárgya: 

 

         Abonyban a Vasút úton a 90. számtól a 104. számig az úttest mellett található 26 db vágásérett 

nyárfa kivágása.  A kivágott nyárfa anyagának felvásárlása, a gallyak ledarálása és elszállítása. 

 

 

3. Vállalkozó feladatai:  

Az Batus Kft. köteles elvégezni a szerződés 2. pontjában meghatározott munkálatokat a megtett 

árajánlata szerint, mely szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 

 

4. Vállalkozói díj: 

A szerződés 2. pontjában meghatározott műszaki tartalom megvalósításáért Vállalkozót az alábbi 

vállalkozási díj illeti meg: 

Vállalkozási díj mindösszesen: 650.000,- Ft + Áfa, azaz bruttó: 825.500 ,- Ft   

A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díj tartalmazza a jelen szerződés tárgyát képező 

munkák teljes körű megvalósításának költségeit, díjait. 

Megrendelő kijelenti - hogy a tárgyi munka megvalósulásának pénzügyi fedezete rendelkezésre 

áll. 

 

 

5. Számlák: 

5.1.  A számla benyújtása a következőképpen történik: 

 

A Vállalkozó számláját azt követően jogosult benyújtani, miután a Megrendelő által leigazoltan 

hiánytalanul és kifogás nélkül a szerződés 2. pontjában meghatározott munkálatokat elvégezte. 

A Vállalkozó által kiállított számla alapja a szerződés műszaki tartalmának megvalósulását 

igazoló, Felek által aláírt teljesítés igazolás. A vállalkozói díj elszámolása a Vállalkozó által 

kiállított és a Megrendelő felé benyújtott – a Megrendelő részéről arra jogosult által leigazolt - 

számlával történik. 

 



Számla benyújtási határideje: a kivitelező számlájának Megbízó általi leigazolását követően 

jogosult, de legkésőbb a teljesítés leigazolását követő 30. nap 

 Összege: a 4. pontban rögzített összeg nettó: 650.000,- Ft + Áfa, bruttó 825.500,- Ft  

 

  

5.2.   Megrendelő képviseletében a számla igazolására jogosult:  

    Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester         53/560-010 

 

6.  Fizetési határidők: 

 

6.1. Megrendelő vállalja, hogy a leigazolt számlák összegét annak elfogadása esetén a kézhezvételtől 

számított 30 napon belül átutalja a Vállalkozó ……….. - nél vezetett   ………………………. 

számú számlájára. 

 

6.2. Késedelmes számlakifizetés esetén a Vállalkozó a jelen szerződés megkötése időpontjában 

érvényes, jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű késedelmi kamatot számíthat fel és 

számlázhat ki a Megrendelő felé. 

6.3. A Vállalkozó által elmulasztott vagy késedelmesen átadott számla benyújtása a Megrendelő 

részéről történő fizetési késedelmet kizárja. 

 

7. A  szerződés teljesítési határidői: 

a. A szerződés tárgyát képező munka megkezdésének időpontja: 2012. december 1. 

b. A munka befejezésének határideje:           2013. március 1. 

 

8. Vállalkozói kötelezettségek: 

8.1. Vállalkozó a szerződés teljesítése során bekövetkező esetleges problémákat és akadályoztatásokat 

– különös tekintettel a teljesítési határidőkre és a szerződéses összegekre - köteles a 

Megrendelővel azonnal levélben közölni.  

8.2.  Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező munkákat a vállalkozási szerződés feltételei 

szerint, az érvényes Nemzeti Szabványok előírásainak megfelelően I. (első) osztályú minőségben 

elvégezni és teljesítésként csak az fogadható el. Vállalkozó dolgozói a munkahelyen csak 

magyar állampolgárok, vagy érvényes munkavállalási engedéllyel rendelkező külföldiek 

lehetnek.    

8.3. Vállalkozó kötelezettséget vállal az állag-, vagyon – és életvédelem biztosításának garantálására, 

az okozott károk helyreállítására, illetve megtérítésére. Vállalkozó nem szakszerű 

munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel tartozik. 

8.4. Vállalkozó köteles a munkavégzés során a vonatkozó érvényben lévő tűzvédelmi, munkavédelmi, 

környezetvédelmi előírásokat betartani. 

8.5. Vállalkozó a munkával kapcsolatos javaslatait csak megrendelői jóváhagyás esetén valósíthatja 

meg. 

 

9. Megrendelői kötelezettségek:  

 

9.3. Megrendelő a szerződésben foglalt vállalási árat – a szerződés feltételei szerint – megfizeti 

9.4.  Megrendelő a Vállalkozó által igénybevett felvonulási területet térítés nélkül biztosítja. 

9.5.  Megrendelő a munkálatokhoz szükséges, biztonságtechnikai követelményeknek megfelelő és 

munkavégzésre alkalmas állapotban lévő munkaterületet köteles átadni.  

 

 

10. Egyéb megállapodások: 



 

  

10.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban nyilatkozatra, 

aláírásra jogosult: 

 

         a) Megrendelő részéről: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

 b) Vállalkozó részéről: Bánfi Károly 

 

10.2. Vállalkozó a kivágott fát felvásárolja nettó 6000.-Ft / m
3 

(erdei) áron.  

   

10.3. Amennyiben a kivitelezés során hulladék keletkezik, úgy annak elhelyezéséről Vállalkozó 

gondoskodik. 

 

 

11.  Kötbér 

 

11.1. Amennyiben a Vállalkozónak felróhatóan a jelen szerződés 7. pontjában rögzített véghatáridőt a 

Vállalkozó elmulasztja a Megrendelő vele szemben kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A 

késedelmi kötbér mértéke 5.000,- Ft/nap. A felek meghiúsulási kötbért is kikötöttek, melynek 

mértéke a bruttó teljes ajánlati ár 15% - a 123.825,- Ft. A kötbérek lejárt követelésnek 

minősülnek. 

 

11.2. A jelen szerződés szerinti bármilyen kötbérigényét, vagy követelését a Megrendelő jogosult a 

Vállalkozó által nyújtott bármely Biztosíték terhére, vagy a Vállalkozó részére bármilyen 

jogcímen járó összeg visszatartásával, beszámítás jogcímen kiegyenlíteni.  

 

 

 

12.  Záró rendelkezések: 

 

A Megrendelőnek és a Vállalkozónak meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 

tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely közöttük a szerződés 

keretében vagy a szerződéssel kapcsolatban merült fel. Minden felmerülő, a szerződés teljesítését 

akadályozó körülményről a felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni. 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

A szerződés elválaszthatatlan részét képezi: 

 

- az árajánlat. 

 

 

A jelen szerződés 5 szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, 

megértették és mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írták alá. 

 

 

Kelt: Abony, 2012. december     .  

 

  ……………………………….                                 ………………………………. 

Abony Város Önkormányzat képviseletében                  Bánfi Károly 

Romhányiné Dr. Balogh Edit                   

megrendelő            



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 


