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E l ő t e r j e s z t é s 

 

 

Készült a Mágocs Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 7-i ülésére. 
 

 

Tárgy: a Mágocs, 084 és 0120 hrsz.-ú kitisztított földutak tuskózása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Marx József mezőgazdasági vállalkozó az év elején megkereste hivatalomat azzal, hogy a 084 és 0120 
hrsz.-ú földutakat fák, bokrok nőtték be ezért a mezőgazdasági vállalkozók és a vadászok az ő és a 
szomszédos gazdálkodók földjén közlekednek, ott egy új utat kialakítva.  
 

Az volt a javaslata, hogy a fákat, bokrokat ingyen kivágatja az útról, a keletkező fahulladékot is 
elszállíttatja, csak a tuskókat kellene az önkormányzatnak kiszedetnie, illetve elszállíttatnia. 

 

Az úton levő fákat és bokrokat a Berg Erdő Kft. kivágta a keletkező fadarálék fejében úgy, hogy a 
vágáson felül az önkormányzatnak kitermelt a területről kb. 12 m3 tűzifát, melynek csak a 
beszállításáról kellett gondoskodni.    
 

A megtisztított út azonban a bennmaradt fatuskók miatt még nem járható, ezért a Berg Erdő Kft.-től 
és a Fehér Gbau Kft.-től kértünk árajánlatot a tuskózásra. 
 

A Kft.-k megbízottjai felmérték a területet és ez alapján adtak ajánlatot, mely tartalmazza a tuskók 
kiszedését és lerakását az út és az edősáv közé, illetve a terület tolólapos egyengetését 
 

A Berg Erdő Kft. ajánlata bruttó 762.000 Ft.  

A díjat két részletben kellene kifizetni. Az első részletet mely az összeg fele, a munka befejeztével, míg 
a második részletet, a fennmaradó részt 2020. 03. 31-ig kellene rendezni. 

 

A Fehér Gbau Kft. ajánlata bruttó 635.000 Ft. 

Fizetési feltételek megegyeznek a Berg Erdő Kft.-nél leírtakkal. 
 

Határozati javaslat: 
…/2019. (…) sz. határozat 

Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntsön az árajánlatok alapján az út tuskózásáról és 
amennyiben el kívánja végeztetni a munkát, hatalmazza fel a polgármestert, hogy kössön szerződést a 

kedvezőbb ajánlatot adó Fehér Gbau Kft.-vel a terület kituskózására az ajánlatban szereplő 
feltételekkel. 
   

Határidő: azonnal 
Felelős: Bogyayné Gál Tünde polgármester     

 

M á g o c s, 2019. november 06 

               Bogyayné Gál tünde  

        polgármester 






