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Készült:  A Képviselő-testület 2012. november 08 -i rendkívüli ülésére 
 
Tárgy: Az 5-ös út melletti fásítás, forrás biztosítása (Szilágyi E. utca, 

Platán fák pótlása) 
 
Melléket:  3 db  
 
Előterjesztő:  Vincze József polgármester 
 
Ellenjegyezte:  Dr. Percze Tünde jegyző 
 
 
Tárgyalás:  nyilvános ülés         
 
   zárt ülés         
 
 
Elfogadás:  egyszerű többség         
 
   minősített többség        
 
 
Véleményezi: 
 
Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság        
                                  
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság       
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Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 

Többször szóba került, hogy a településen több területen is szükséges lenne fák 
telepítése és e felvetések kapcsán a Platán fák pótlása szinte minden alkalommal 
felmerült. Ezen felül  szükségesnek tartjuk az. ún. Katonaházak után kialakult 
lakóépületek elé is fák telepítését, melynek környezetvédelmi, esztétikai, hanghatás 
csökkentési stb. előnyei lennének.  

Az 5-ös sz. főút melletti Platán fasor pótlása és a Szilágyi Erzsébet utcával 
párhuzamosan kialakítandó fasor 2012. október 16-i helyszíni bejárásáról készült 
jegyzőkönyvet az előterjesztéshez mellékeltük.  A jegyzőkönyv nyomán az engedélyt 
is megkaptuk a Magyar KÖZÚT Nonprofit Zrt-től. 

A Szilágyi Erzsébet utcával párhuzamosan (a lakott oldalon) a rézső aljába 6 
méterenként célszerő a telepítés. Az engedélyt kislevelő hárs telepítésére kaptuk meg. 
Természetesen a másik oldalon is rendezésre javasolt a terület, a fagyizótól kb. 150 
méterre a közút és a kerékpárút közötti terület megtisztítása után. 
A Magyar KÖZÚT Nonprofit Zrt. a fák kivágását vállalta.  
Az erdészekkel egyeztetve 8-10-12 cm törzskör átmérőjű, szabadgyökerű, földlabdás 
fát kellene ültetni, melynek ára a beszerzett ajánlat alapján szállítással együtt kb. 
4.000,- Ft/db + ÁFA, melyhez hozzá jön az 5.000,- Ft + ÁFA telepítési költség, ill. a 
szükség szerinti tuskózás költsége. Kb. 100 db fa ültetésére kerülne sor.  
 A platán fák pótlása kapcsán egyelőre 10-20 fa ültetésére kapott 
Önkormányzatunk engedélyt, de amennyiben a fák nem pusztulnak ki, úgy 2013-ban 
újabb fák pótlásához is hozzájárulást kapunk. 
Az egyeztetés itt is megtörtént és 20-25 cm törzskör átmérőjű, konténeres, háromszor 
átültetett fák telepítését javasolták az erdészek, melyre az árajánlatot bekértük, 1 db fa 
ára szállítással együtt kb. 36.000,- Ft + ÁFA, melyhez hozzájön a 7.000,- Ft + ÁFA/db 
telepítési költség, illetve szükség esetén a tuskózás (ha pont a régi fa helyére kell 
ültetni). 
Itt tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a GLS Hungary a 2013. évben is 
támogatja településünket és a felsorolt tervek, célok közül a platán fák pótlását 
választották ki, mely célra 1.400.000,- Ft-os támogatást kapunk Alapítványunkon 
keresztül a cégtől. 
 

Határozati javaslatok 
 

../2012. (XI. 08.) sz. önkormányzati határozat 
 

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
Szilágyi Erzsébet utcával párhuzamosan kialakítandó kislevelű hárs fasor 
telepítésének lehetőségét. A fasor telepítésére a 2012. évi költségvetés 
tartalékának terhére  1.400.000,- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít. 
 
Határid ő: folyamatos, az időjárás függvénye  
Felelős: Vincze József polgármester 
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Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 
platán fák pótlásának lehetőségét és azzal egyetértve felkéri az Alsónémedi 
Községért Közalapítványt, hogy a GLS Hungary Kft. e célra felajánlott 
1.400.000,- Ft-os támogatásából valósítja meg az engedélyezett platán fák 
pótlását.  
A fák pótlásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal mindennemű segítséget 
biztosít az Alapítványnak. 
 
Határid ő: folyamatos, az időjárás függvénye  
Felelős: Vincze József polgármester 
 
 
 Alsónémedi, 2012. november 07. 
 
        
        Vincze József 

polgármester   
 
 
 
Az előterjesztés törvényes! 
   
     
 
 Dr. Percze Tünde              

 jegyző  


