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Jakabs Tamás képviselő részére
Tisztelt Képviselő Úľ!

A Váľosgazdálkodási

és Pénziigyi Bizottság 2017. április 10-i ülésén elhangzottkérđés&e
az

alábbi akĺó 1 táj éko ztatom.

20l2-ben a Titina Kft. vállalkozási szerződés alapján a keľület több pontjan iiltetett fákat (a
,,Föld Napja'' keretében). Ebből tisztviselőtelepi faültetések az alábbiak voltak:

Bíľó Lajos u.: f9 db, Elnök u.: 12 db, Rezső tér:7 đb.

A

2013. év végéna szerzĺ5dés szeľint (4Yo-oĺ feltili elpusztult f;ĺk kötelező pótlása) a

Tisztviselőtelepen (Elnök u.) 5 fa kertilt pótlásľa. 2015-ben további 5 fa került pótlásra aBírő

Lajos utcában. A Titina Kft. 3 éves fenntartásíszeruőđése 2015. április 30-án |ejárt. A2015.
évi pótlással szerzóđésükettelj esítették.

A Tisztviselőtelepi onkormányzati Egyesület 61 fát ultetett Z}I3-ban (Benyovszky Móric u.,
Bláthy ottó u., Reguly Antal u.). 500e Ft-os önkormányzati támogatással, amelyet a
Környezetvédelmi Munkacsoport hagyott j óvá.

A20l4. évben 11 fa keľület elültetésre a Rezső
A Józsefuárosi Gazdálkodási Központ Zrt.

téren.

megerosítette, hogy az eddigi ültetési helyszíneket

azisj telepítés nem érinti, közĺjttünk átfedés nincs.
Emellett levelemhez mellékelem a faültetéssel összefiiggő kivitelezés igényelt fedezetének
műszaki tarta|mát.
2017 .

rf-

ápľilis 12.

Megnevezés:

Mennyiség és
epvsép

Benvovszkv Mór utca
Esves fák kiterme|ése tuskókiásás né|kül
Egyes fák kitermelése döntéssel, tuskókiásás nélkül, Iega||yazással és darabolással:

l1-20 cm törzsátmérőis

2 db

Egyes fák kitermelése kosaľas gépkocsi haszĺźiatával' tuskókiásás nélkül,
IęgallyazássaI és darabolással:

2|-30 cm törzsátméľőie

I

db

51-60 cm törzsátméľőis

I

db

l l-30 cm törzsátmérőis

5

đb

3l-60 cm töľzsátmérőis
6I cm tor zsátmérő felett

2 db

ľuskĺíkiszedéskézi eľővel:

5

db

B|áthv ottó utca
Egyes fák kiterme|ése tuskókiásás nélkül
Egyes fák kitęrmelése döntéssel, tuskókiásás nélkül, Lega||yazźssal és darabolással:
l l-20 cm töľzsátméľőis

6 db

Egyes fák kitermelése kosaľas gépkocsi haszĺá|atával' tuskókiásás nélkül,
legallyazással és darabolással:
41-50 cm töľzsátméľőis
ľuskókiszedés kézi eľővel:
l1-30 cm törzsátméľőis
3l-60 cm törzsátmérőis
61 cm törzsátmérő felett

2 db
6 db
5

db

4 db

Resulv Antal utca
ľuskókiszedés kézi erővel:
31-60 cm torzsátmérőis

J

db

6l

6

db

cm törzsátméľő felett

fatelepítést előkészítő munkálatok
Fatelepítési mun kdlato

l m,-ęs ültetőgödör

46 db

k:

ásása l00 oń-os talajcserével, sitt szállítással

Tápanyagutánpótlás dlisított tőzegge|
Kiültetett fatźlmrudazása (3 db támrrĺd, felső rögzítéssel) anyaggal egyĺitt
Ültetés: minimum 3x iskolázott, l6118-os fa ültetése anyag nélkül, előkészített
tertiletre

Fatelepítési munkálatok:
Fa (16/18 cm kiiľméľetűfti|dlabdás fa helyszínľe szál|Ítva)
Benyovszki Móric utca, RegulY Antal utca
Acer platanoides 'olmstedt' (oszlopos koľai iuhar)
B|áthv ottó utca' Tisztes utcai jĺ
Celtis austľalis (Déli ostoľfa)

130

db

130

db

130

db

130

db

130 db

80 db
45 db

Bláthv ottó utca
Pyrus callęriana'Chanticlęer'
osztálv utca
Fraxinus excelsior'Westhofs Gloľie'

Fa összesen:

a
J

db

z db
130 db

