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Előterjesztés 
 

Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. december 15-én 

tartandó nyílt testületi ülésére 

Tárgy: Veszélyes fák kivágására irányuló pályázat meghirdetése 

Előadó: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület legutóbbi ülésén egyetértett abban, hogy a veszélyes fák kivágására 

2023. évre pályázatot kell hirdetni. 

A jelenleg hatályos szerződés felmondási ideje 30 nap, erre tekintettel kerül benyújtásra a 

felhívás tervezete. 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a csatolt pályázati felhívást hagyja jóvá. 

 

Határozati javaslat: 

 

Balatonszemes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a veszélyes fák kivágására 

irányuló pályázati felhívás tervezetét a melléklet szerint jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: 2022. december 20. 

Felelős: Németh Kornél Antalné polgármester 

 

 

Balatonszemes, 2022. december 09. 

 

 Németh Kornél Antalné 

 polgármester 

Látta:  dr. Glöckler Ferenc 

 jegyző 

 

 
Balatonszemes Község Polgármestere 

8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs. u. 23. 
Tel: 84 / 560 – 900. Fax: 84 / 360 – 282. 

E-mail: onkormanyzat@balatonszemes.hu 
Hivatali kapu neve: BSZEMES 

KRID: 532979998 
 

 

mailto:onkormanyzat@balatonszemes.hu


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint kiíró (továbbiakban: 

kiíró) (Székhely: 8636 Balatonszemes, Bajcsy - Zs. u. 23.) – a Balatonszemes település 

közterületeinek fenntartói és kezelői jogkörében eljárva (a továbbiakban: Önkormányzat) 

nyilvános pályázatot ír ki Balatonszemes belterületén az önkormányzat tulajdonában lévő utak 

mentén, terek és egyéb közterületek területén lévő veszélyes fák kivágására, a koros fák 

megújítására, vagy elhalt fa részek gallyazására.  

A pályázat tartalma: 

- A Pályázó szerv (vagy személy) megnevezése székhelye (lakóhelye)  

- Cégbejegyzés (egyéni vállalkozási engedély) száma. 

- A vállalkozás képviselőjének neve és képviseleti joga (ügyvezető stb.) 

- E-mail cím, telefonszám 

- Adószám 

- Számlát vezető Pénzintézet megnevezése és számla száma. 

- Árajánlat, amely tartalmazza:  

a./ Külön a favágásra és külön a gallyazásra vonatkozó, 2023. évi óradíjakat, mint 

egységárakat 

b./ Nyilatkozat arra, hogy Tartalmazza-e a tuskó kivételt is 

c./ Nyilatkozat arra, hogy tartalmazza-e a levágott gallyak, v. a kivágott fa elszállítását 

d./ Az árajánlatán kívül  akar-e és ha igen milyen költséget kíván érvényesíteni. 

e./ Nyilatkozat arra, hogy Havaria (viharkár, rendkívüli esemény) bekövetkeztekor a 

munkát bármely napszakban értesítéstől számított 2 órán belül meg kell kezdeni és 

folyamatosan végezni a veszélyhelyzet elhárításáig. 

f./ Ha az árajánlat éves mennyiségi korlátot tartalmaz, akkor pontosanhány db. fa 

gallyazására, illetve hány db. fa kivágására vonatkozik. 

 

- Legkorábbi kezdési időpont és arra való nyilatkozat, hogy a feladatot folyamatosan, (az 

Önkormányzat által igényelt időpontban) egész évben, vagy több évre is vállalja-e ? 

- Nyilatkozat, hogy a gallyazáshoz, fakivágáshoz megfelelő szakmai végzettséggel és 

gyakorlattal rendelkezik.  

- Referencia munka megjelölését, a vállalkozás bemutatását. 

- Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a munka elvégzéséhez megfelelő eszközökkel 

rendelkezik, vagy azt (pl. kosaras darus kocsi stb) saját költségén bérelni, vagy más 

módon biztosítani tudja. 

- Arra való nyilatkozatot, hogy a vállalkozó beleegyezik a pályázat nyilvános ülésen 

történő elbírálásába. 

- Nyilatkozat arról, hogy a pályázónak van-e lejárt köztartozása. 

A borítékra rá kell írni: „Favágási pályázat Balatonszemes” 

A pályázat beérkezésének időpontja: 2023. január 20.  legkésőbb 16 óra. 

A pályázat benyújtásának helye: 

Postai úton: 8636 Balatonszemes, Bajcsy-Zs.u. 23. címezve (a határidőig beérkezőleg !) 

Személyesen leadható: Balatonszemes Polgármesterének címezve lezárt borítékba            



8636. Balatonszemes, Bajcsy Zs. u. 23. sz. alatti Közös Önkormányzati Hivatal  

hivatalos helyiségébe. 

 

A pályázat elektronikus úton (a megfelelő adatvédelem érdekében) kizárólag hivatalkapun 

keresztül a honlapon található KIRD számon nyújtható be „Bizalmas” jelzéssel ! 

A pályázat E-mailon nem nyújtható be!  

A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve 

módosíthatja a pályázatát. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. január 31. A Pályázatról Balatonszemes Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete /egyszerű szavazati többséggel/ dönt. 

Indokolt esetben a pályázat elbírálása legfeljebb egy ízben maximum 15 nappal 

meghosszabbítható, amelyről a pályázókat (rövid úton) értesíteni kell. Az ajánlatkérő fenntartja 

a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa. 

A pályázat eredményéről minden pályázó értesítést kap az elbírálást követő 3 napon belül!  

A pályázati eljárás eredményét ugyanezen határidőben a pályázati felhívással megegyező 

helyeken és módon is megjelenteti. Az eredmény megjelentetésének tartalmaznia kell a nyertes 

pályázó nevét és lakóhelyét (székhelyét). 

A kiértesítés történhet a vállalkozó E-mail címére is. 

A nyertes pályázóval az Önkormányzat keretszerződést köt! A szerződés hatályba lépésének 

várható napja 2023. március 20. 

Ajánlati kötöttség: Az ajánlati kötöttség visszavonhatatlan és a pénzügyi megbízás 

időpontjával kezdődik.  

A pályázati felhívással összefüggő további információt a polgarmester@balatonszemes.hu E-

mail címen lehet kérni. A feltett kérdésre adott választ valamennyi pályázó megkapja!  

 

A Pályázatot a helyben szokásos módon és a www.balatonszemes.hu honlapon kell közzétenni. 
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