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1. melleklet: Faiiltetesi cimlista

Tisztelt Varosiizemeltetesi Bizottsag!

I. Tenyallas es dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A bizottsag elndke felkerte a JGK Zrt. -t a faiiltetesekrol szolo tajekoztato elkeszitesere. A JGK 
Zrt. a Kepviselo-testiilet Szervei Szervezeti es Miikodesi Szabalyzatarol szolo 36/2014. 
(XI.06.) onkormanyzati rendeletenek (a tovabbiakban: SZMSZ) 2. § n) pontja szerit a 
tajekoztato a 17.§-ban foglaltak kivetelevel az a dontest nem igenylo onkormanyzati iigyet 
erinto irasbeli dokumentum, amelynek benyujtasara, targyalasara az 5. § (4) bekezdeseben 
foglaltak kivetelevel az eloterjesztesre vonatkozo rendelkezesek az iranyadoak.

A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Varosiizemeltetesi Igazgatdsaga 2021-ben 
minddsszesen 100 db, 12 faj/fajta, minimum 3-szor iskolazott, 16/18-as kormeretu koros fa 
iilteteset vegzi el. A helyszinek kivalasztasanal az elsodleges szempont a 2021-ben kidolt, 
egeszsegi okokbol vagy egyeb karosodasok miatt kivagott fak pdtlasa volt. Ez mindosszesen 
33 db fa potlasat jelentette. 6 db fa ev kozben az idojarasi esemenyektol karosodott, 4 db fat 
balesetveszely okbol kellett kivagnunk, 3 db fa kozuti balesetben dolt ki. A potlasok soran 
sikeriilt a zoldfeliiletekben a potlando fakat ugy elhelyezni, hogy 8 db uj fahelyet hozhattunk 
letre. Ezeken feliil 20 db farol az ev kozbeni vizsgalataink soran megallapitottuk, hogy 
biztonsaggal hosszutavon nem megtarthato, ezert vegetacios idoszakban veszelytelenitettiik, a 
fapotlasi idoszakban kivagtuk. A fak kivagasarol tajekoztato tablakat helyeztiink ki 2 hettel a 
munkalatok elvegzese elott. A fahelyek kituzesekor 12 db ures, beultethetd fahelyet talaltunk.

A fenti 53 db fa eliiltetesen tul kijeloltiink 47 db uj fahelyet (ez nem tartalmazza az elozo 
bekezdes 8 db jobb zoldfeliilet kialakitasa miatti fahelyet), 4 utcaban es 4 teren. Az ultetes 
kivitelezesekor a faiiltetesi szabvanynak megfelelden jartunk el. Az ultetes meg zajlik, eddig 
mindosszesen 72 db fat iiltettiink el. A kivitelezest december 31 -ig vegezziik el. Ehhez fontos 
megjegyezni, hogy az elmiilt evek idojarasi valtozasai az evenkenti ket optimalis idoszakrol 
eltolodott egy dszi faiiltetesi idoszakra. A tavaszi ultetes hatekonysaga es koltsegei 
megemelkedtek. Csokkent a teli csapadek, hirtelen idojaras valtozas lett jellemzo, erdsodtek a 
tavaszi fagyok. Igy biztonsaggal csak az dszi idoszakban lehet felelosen fat tiltetni. Azonban az 
dszi faiiltetesi terminus jelentosen csokkent. A fak vegetacios idoszaka kitolddott, a faiskolai
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kitermeles szeptember kozepetol oktober harmadik dekadjara csuszott. Ezen kdrtilmenyek 
erosen befolyasoljak a kivitelezes hataridejet.

Az elmult evekben a faiskolai keszletek jelentosen csokkentek, a keresleti volumen helyreallasa 
a szakmai jellemzok miatt meg nem tudott helyre allni. Igy a rendelkezesre allo fajta es meret 
szortiment is beszukitik az ultetesi lehetdsegeinket.

Az ultetes soran a 2021. december 16-ig 72 db fa beiiltetesevel keszultiink el. A fennmarado 28 
('Acer platanoides 'Olmsted1) db fa, beszallitasara meg varunk, a faiskola varatdan meg 
december hdnapban le fogja szallitani. A fent emlitett okokbdl a faiskolai kitermeles es 
leszallitas akadozik.

II. A beterjesztes indoka
A Varosuzemeltetesi Bizottsag Elnoke felkerte a JGK Zrt. Varosuzemeltetesi igazgatdjat, hogy 
tajekoztassa a bizottsagot a Jozsefvarosban most zajlo faultetesek allapotarol.

III. A dontes celja, penziigyi hatasa
A tajekoztatorol a bizottsag hatarozatot nem hoz. A tajekoztatonak nines penziigyi hatasa.

IV. Jogszabalyi kornyezet ismertetese
A Varosuzemeltetesi Bizottsag tajekoztatoja az SZMSZ 2. § n) pontjan alapszik.

Kerem a Tisztelt Bizottsagot, hogy a tajekoztatot targyalja meg.

Budapest, 2021. december 15.

X Sztanek Endre 
Varosuzemeltetesi Igazgato
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