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Tisztelt Képviselő-testület!
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 7/2008. (III.
20.) rendeletének 6. § (1) bekezdés e), f) pontjai értelmében helyi védettséget élveznek többek között
az 5-ös főút mentén lévő platánfák és vadgesztenyefák, illetve a Központi park és növényzete. Az
önkormányzat feladatát képezi a fák karbantartása, rendszeres növényvédelme. Az elmúlt időszakban
(1 év) több esetben szükség volt egy-két fa egyedi kezelésére betegség miatt, illetve a kerékpárút
egyes szakaszán a csatorna kivitelezéssel érintett részen a fák stabilitásának meggyengülése
kérdéskörében.
Elmondható szinte valamennyi fáról, hogy az ágaik a DÉMÁSZ légvezetékek felett fejlődtek ki,
hatalmas lombtömeggel vagy az épületek eresze fölé hajlanak. Adott helyzetben ez baleset-és
életveszélyes is lehet.
A fákkal kapcsolatos, éves növényvédelmi feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében történik,
ugyanakkor a fasor rendszeres karbantartását éves üzemi terv nem rögzíti.
2014. június 30-án egy közigazgatási hatósági ügy kapcsán felkért független igazságügyi szakértő is
megvizsgálta a helyi védett platánfákat, (mely vizsgálat célja az volt, hogy a fasor – mint a település
képet meghatározó zöldfelületi elem – összességében milyen állapotban van, kell-e valamilyen
beavatkozás, hogy a fasor továbbra is az utcakép dísze maradjon), az általa készített kertészeti
szakvéleményben többek között az alábbiak kerültek megállapításra:
- „A védett fasor összességében jó állapotban van, a helyi védelemre továbbra is javasolt.
- A platánfára jellemző, hogy betegség vagy kiszáradás esetén elhalt belső szövetek miatt nem dől,
hanem inkább „lábon hal meg”, mert a külső, a fa törzsét hengerpalástszerűen merevítő szövetek
olyan nagy szilárdságúak, hogy a fát még akkor is állva tartják, ha már több éve tartó kóros szöveti
károsodás van a törzs belsejében. A tartógyökerek erős belső szövetekkel rendelkezik, nem indul
könnyen korhadásnak, ezért tuskózással történő kivágását nem szívesen vállalják a kerti munkát végző
vállalkozók.
- A fasor tövében végzett közmű feltárások során elvágott gyökerek valóban csökkentették a fák
stabilitását, joggal ad okot aggodalomra a város vezetőségének, de ez a gyökérzónába való
beavatkozás nem volt olyan mértékű, hogy a fák kidőlésének veszélye fennálljon.
- A fák terebélyes koronája több helyszínen is az épületek homlokzatát eléri, eresz vonal és
légvezetékek fölé nyúlnak ágaik. Annak érdekében, hogy az alatta közlekedőkben, járművekben, az
ingatlanon állagában kárt ne okozzanak és a légvezetékeket esetleg ne veszélyeztesse, javaslom a fák
gallyazását minden évben rendszeresen kertészeti szakemberek bevonásával. A koronaalakítás célja,
hogy egyenletesen legyen könnyítve az ágszerkezet úgy, hogy az épület tetőszerkezete és a légvezeték
egyaránt a korona űrszelvényéből kikerüljön. Az ágak szakszerű levágását úgy kell végezni, hogy a
korona méretének csökkenése ne érje el a 30%-ot. A korona könnyítéssel a kábel fektetés miatti
gyökérzet elvágását kompenzálni lehet, így a fák statikailag egyensúlyban maradnak.
- A platánfa korona szerkezetében végzett szakszerű könnyítő gallyazást lehetőleg a vegetációs idő
után, a lombhullást követően kell elvégezni, ezzel a fa körül a közterület használat biztonságossá
válik.”
A szakvélemény teljes terjedelmében megtekinthető az Önkormányzati Iroda emeleti 3-as szobájában.

Mindezekről a Mezőgazdasági Bizottságot a novemberi bizottsági ülésen tájékoztattam, kikérve a
bizottság véleményét a platánfák kezelésének szükségességéről. A bizottság megerősített abban, hogy
a védett fák kezelésére szükség van, egyhangúan támogatták a platánokon végrehajtandó kezelési
munkálatok előkészítését. Felmerült az ülésen annak kérdése is, hogy a Lajosmizse Önkormányzati
Tűzoltó Parancsnokság vagy helyi vállalkozó el tudná-e végezni e munkálatokat. A platánok kezelése
szakértelmet és méretüket tekintve megfelelő felszereltséget (eszközöket, gépeket) igényel.
Tudomásunk szerint a helyi tűzoltóság nem rendelkezik akkora emelőszerkezettel, amely a fákat
biztonságosan eléri. Érdeklődtünk, hogy a közelben, rendelkezik-e valaki megfelelő emelőszerkezettel.
A Tiszakécske Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság 20.000 Ft + Áfa/óra díjon biztosítani tud egy
Rába Simon SS-400 magasból mentő emelőkosaras gépkocsit. Árajánlatuk az előterjesztés 1.
mellékletét képezi. A fák közel helyezkednek el az ingatlanokhoz, illetve az 5-ös főúthoz, a felelősség
is nagy, mely biztonságos eszközök nélkül nem vállalható fel. A fákon a stabilitásuk megtartása
érdekében mintegy egyharmadnyi visszavágást látnék szükségesnek, melyet a szakemberekkel előre
egyeztetnénk.
Megkereste önkormányzatunkat a B.K.C. Partner für Forst und Umwelt holland cég képviseletében
Alfred Hakvoort cégvezető úr, aki a főutcán lévő platánok teljes körű gondozását elvállalná, mint
szakértelemmel rendelkező cég. Álláspontja értelmében a lajosmizsei referenciamunka magyarországi
példaként állhat elő. A B.K.C. 8.000.000 + Áfa árajánlata az előterjesztés 2. mellékletét képezi.
További árajánlatok kerültek bekérésre a Dózsa Gy. úti platán –és vadgesztenyefák, valamint a
Központi parkban lévő platán –és vadgesztenyefák korona ápolási munkáira. A Fővárosi Kertészeti
Nonprofit Zrt. (1073 Budapest, Dob u. 90.) kapacitáshiányra hivatkozással nem küldött árajánlatot.
Megkerestük a Garden Kft.(1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.) és a Lián Kertészeti Kft. (1119
Budapest, Thán Károly u. 3.-5.) szakmabeli cégeket is. A Garden Fasorfenntartó Kft. részéről küldött
bruttó 7.541.514 Forintos árajánlat az előterjesztés 3. mellékletét képezi.
Fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:
Határozat-tervezet
.../2014.(...) ÖH
Helyi védett platánfák kezelésének támogatása

Határozat
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi jelentőségű védett
platánfák kezelését el kell végezni, egyúttal felkéri a jegyzőt, hogy a soros testületi ülésre az alábbi
egységes elvek alapján árajánlatot kérjen be a feladat elvégzésére szakértelemmel rendelkező cégektől.
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 …………………..
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