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Készült: Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. augusztus 29-én 

tartandó testületi ülésére. 

 

Tárgy: Tűzoltó u-i közterületi fák szükség szerinti csonkolása, átültetése  

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A fenti tárgyban a Tűzoltó u. szilárd burkolattal történő kiépítésekor a járművek mozgásához 

szükséges a lakók által a közterületre ültetett Gömb Juharok visszavágása, mivel a járműveket is 

akadályozza és az építendő út fölé nem lóghat be növényzet. A műszaki ellenőr szerint a helyzet 

veszélyezteti az új burkolat minőségét. Mivel vegetációs időben vagyunk kizárólag a fák közút 

felöli oldalának visszavágása történne meg, ősszel pedig a körkörös lombozat kialakításával 

történne meg az arányos lombozat kialakítása. A fák metszése az ültetés óta nem történt meg. 

Jelenleg a kommunális járművek is akadályoztatva vannak a közlekedésben. Egyértelműen látszik 

hogy a fák törzséhez mérten aránytalanul nagy lombozat tartozik.  5 fa átültetése is szükséges, 

melyeknek a kivételét az út kivitelezője végezné el. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy azoknál a fáknál, ahol indokolt, szükséges mértékben a 

biztonságos munkavégzés érdekében szíveskedjék hozzájárulni a fák közút felöli részének 

visszavágásához, valamint az út teljes nyomvonalát érintő 5 db. fa kivételéhez és átültetéséhez. 

 

Határozati javaslat:   Balatonszemes Község Önkormányzatának 

                                            .../ 2022. ( VIII. 29. ) KT. számú határozata: 

 

 1. Balatonszemes Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Tűzoltó u. szilárd burkolatának kiépítéséhez szükséges 

munkavégzéséhez, az érintett közterületi fák csonkolásához 

hozzájárul. A munkálatok elvégzésével a Szemesért Kft-t bízza 

meg. A Kft. a munkálatok elvégzését a kivitelezővel egyeztesse 

oly módon, hogy a kivitelező egyértelműen jelölje meg azokat a 

fákat amelyek a biztonságos munkavégzést akadályozzák. 

Egyidőben rendelkezik arról, hogy a vegetációs idő végeztével a 

fák arányos gömbkorona kialakítását a Szemesért Kft végezze el.  

2. A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Horacam Kft. a Tűzoltó 

utca szilárd burkolatú útjának építése miatt az út teljes 

nyomvonalát érintő 5 db. fát gyökerestől kivegye és elszállítsa a 

kijelölt helyre. 

3. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok és 

intézkedések megtételére 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

Határidő: Folyamatos 

 

Balatonszemes, 2022 .08 . 25.                                                                     Németh Kornél Antalné  

                                                                                                                      polgármester                                                                                                            

 


