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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

 

a Képviselő-testület 2018. január 19-én tartandó rendkívüli ülésére 

Lovaspályán kitermelt fa értékesítése tárgyban 

 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának a Kormánytól elnyert 400 millió forint összegű 

támogatás segítségével lehetősége nyílt az eddigi legjelentősebb, lovaspályát érintő fejlesztés 

megvalósítására.  

 

A közbeszerzésen nyertes vállalkozó megkezdte a munkát, ennek keretében került sor az 

elöregedett, helyenként balesetveszélyes faállomány letermelésére. A kinyert, értékesíthető 

faanyag – mintegy 130 m3 – az Önkormányzat tulajdona. A pálya üzemeltetője azt javasolja 

az Önkormányzatnak, hogy a fa értékesítéséből származó bevételt a beruházásban szereplő 

fapótláson és tereprendezésen felüli kertépítészeti munkálatokra fordítsuk. A projekt 

keretében elültetésre kerül 80 db kétszer iskolázott fa, 20 db nagyméretű díszfa és 180 db 

nagyméretű tuja, azonban ezen túl zöldfelület rekonstrukciós tevékenység nem szerepel a 

költségvetésben. Az értékesített faanyagból származó bevétel visszaforgatásával az egyébként 

is jelentős rekonstrukció eredménye még teljesebbé válna. 

 

A kitermelt fa mennyiségére vonatkozó számítást és annak értékmeghatározását erdészeti 

szakértő végzi majd. Kérem a Képviselő-testület felhatalmazását arra, hogy az értékesítés 

lebonyolítására vonatkozó eljárást lefolytassam, a nyertes vállalkozóval a szerződést 

megkössem. 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a Hirling József Lovaspark területéről kitermelt faanyag 

értékesítéséről szóló megállapodást a beszerzési szabályoknak megfelelően lefolytatott 

eljárás eredményes lebonyolítását követően megkösse oly feltétellel, hogy a legkedvezőbb 

feltételeket adó vállalkozó a bevétel mértékéig a terület parkosítási és zöldfelület-

rekonstrukciós munkálatait végezze el. 
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