
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Budapest, ••••• •• — 

Tárgy: Javaslat a Környezetvédelmi Alap 
fapótlásra történő felhasználására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A X. kerület területén az időjárási szélsőségek, talajviszonyok és a fák elöregedése miatt az 
elmúlt években a fasorokban jelentős mennyiségű fa pusztult ki és sokat kellett kivágni. Az 
akácok, nyárfák, zöldjuharok esetében már sok esetben nem megoldás a fák visszaifjítása, 
mert a nem látható gyökémyaki és egyéb belső korhadás miatt egy fa balesetveszélyessé is 
válhat, melynek következtében a fa pótlásán felül más anyagi és egyéb terhet jelenthet az 
önkormányzat számára. 

A városszerkezeti adottságokból adódóan a fasorokban lévő fák sokkal inkább terheltek és 
sokkal inkább igénybe vannak véve, mint a parkok területén, ahol kevésbé éri az épített 
környezetből (beton, aszfalt stb.) hőmérsékleti kisugárzás, talaj- és légszennyezés okozta 
hatás. 

Az elmúlt években az alábbi területeken pótoltattunk fákat: Kőbánya Kertváros fasor
rekonstrukció keretén belül, a fapótlási kötelezettségből a lehetséges fahelyekre a Mádi 
utcába, a Liget utcába és a Harmat utcába. Ez a 260 db fa pótlás igen csekély a kipusztult és 
viharban kidőlt fák számához képest. 

A Képviselő-testület a tavalyi és az idei évben sem biztosított külön fedezetet a fák pótlására. 

A lehetséges fahelyeket alapvetően meghatározza az épített környezet, a földsáv nagysága, az 
épületek közelsége, elhelyezkedése, a közművek megléte, a közlekedés. A fahelyek 
kiválasztása után választható ki termőhelyi igénye, habitusa - alakja, felhasználás (várostűrő, 
szoliter stb.) alapján az ültetendő fa fajtája, az, hogy a helyszíneken milyen már meglévő 
fafajta van. 

A tavalyi év végén hatályba lépett a 346/ 2008. (XII.30.) a fás szárú növények védelméről 
szóló Kormányrendelet, mely az OTÉK szabályozásait - mely az űrszelvényre vonatkozóan 
ró kötelezettséget a fasor telepítésére és fenntartására - még inkább szigorítja. 

A 46/2004. (IX. 17.) Budapest Kőbányai Önkormányzat rendelete a Kőbányai Önkormányzat 
Környezetvédelmi Alapjának egyik bevételi forrása a 2. § h) bekezdése értelmében a 
fakivágások utáni pótlási kötelezettség pénzbeli megváltásából befolyt összegek, melyet 
külön kell nyilvántartani az egyszámlán belül (4.§). 

A 3. § (5) szakasz alapján a fapótlási kötelezettség pénzbeni megváltásából befolyt összegek 
kizárólag közterületi faültetésre fordíthatók. 

A 2009. évi költségvetés tervezésénél előirányzatként az önkormányzat Környezetvédelmi 
Alapján a korábbi megváltások alapján 28.707.489,- Ft összeg szerepel. 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Polgármestere 
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A befolyt összegből hirdetmény közzétételével induló egyszerű, nyílt közbeszerzési eljárás 
után az őszi időszakban az előzetes árajánlatkérés alapján 2x iskolázott FI 12/14-es fa 
anyagárával és ültetéssel (1 m3-es ültetőgödörrel 100%- os talajcserével talajjavító anyag 
bekeverésével, dréncsővel és 1 db támrúddal, 2 éves fenntartással) kb. bruttó 60.000,- Ft/ db 
áron számolva 478 db fa ültethető ki. 

A fák ültetési tervének elkészítésénél, melyet a közbeszerzési eljárás kiírásáig készítenénk el, 
figyelembe vesszük a kivágott fák helyét, a lakossági kéréseket és a rendezési tervben fasor
rekonstrukcióra kiírt területeket, valamint a most elkészült fakataszter I. ütemének 
eredményét. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság a 2008. szeptember 16-án a 
Környezetvédelmi Alap fapótlásra történő felhasználására készített előterjesztés és a tárgyévi 
pénzösszegek alapján az alábbi határozatokat hozta: 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 703/2008. (IX. 16.) sz. határozata 
alapján szükségesnek tartja a faültetési terv 2008. október 31-éig történő elkészítését és annak 
kidolgozásában való részvételre tagjai közül felkéri Agócs Zsoltot. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 704/2008. (IX. 16.) sz. határozata 
alapján szükségesnek tartja a faültetési terv 2008. október 31-éig történő elkészítését és annak 
kidolgozásában való részvételre tagjai közül felkéri Wittinger Istvánt. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 705/2008. (IX. 16.) sz. határozata 
alapján szükségesnek tartja a faültetési terv 2008. október 31-éig történő elkészítését és annak 
kidolgozásában való részvételre tagjai közül felkéri Győri Dénes alpolgármestert. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 706/2008. (IX. 16.) sz. határozata 
alapján felkérte a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot, hogy a 
Környezetvédelmi Alapba a fapótlási kötelezettség pénzbeni megváltásából befolyt összeg 
terhére 460 db fa 2009 tavaszán történő ültetését hagyja jóvá. 

A Vagyongazdálkodási és Kerületüzemeltetési Bizottság 707/2008. (IX. 16.) sz. határozata 
alapján javasolta a képviselő-testületnek a fapótlásra hirdetmény közzétételével induló 
egyszerű tárgyalásos közbeszerzési eljárás kiírását, és a 2008. évi közbeszerzési tervbe való 
felvételét. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a fakataszter elkészítéséig a fapótlást nem 
kívánta tárgyalni. 

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság a 2009. május 5-ei ülésén „A fakataszter 
I. üteme alapján javaslat a Környezetvédelmi Alap faültetésre való felhasználására" tárgyú 
előterjesztést megtárgyalta, és egyetért a kivágott nyárfák azonnali pótlásával, valamint a 
fasor rekonstrukció keretén belül kb. 350 db facsemete 2009. évi ültetésével az alábbiak 
szerint: 

• Nyárfa pótlás 50 db 
• Mádi u. - kb. 100 db korai juhar (Acer patanoides) 
• Kada u. - kb. 100 db gömbakác (Robinia pseudoacatia „Umbraculifera" 
• Harmat u. - kb. 100 db üres fahelyre - korai juhar (Acer patanoides) 
- ártól és lehetőségtől függően - a bekerülési érték pontosítását követően. 
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A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkérte a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

Tekintettel arra, hogy az elmúlt években a költségvetésben a Képviselő-testület fapótlásokra 
külön fedezetet nem biztosított és a Környezetvédelmi Alapban ez a több mint 28.000 e Ft 
rendelkezésre áll, mely csak fapótlásra használható fel javaslom a Képviselő - testületnek az 
alábbi határozati javaslatok elfogadását. 

Határozati javaslat: 

1./ A Képviselő-testület a „fapótlási feladatok" elvégzését felveszi az önkormányzat 2009. évi 
közbeszerzési tervébe 29.000 e Ft összeggel, és egyúttal felkéri a polgármestert egyszerű, 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására. 
Határidő: 2009. június 20. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Mozsár Ágnes főépítész 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

2.1 A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás megkezdéséig 
készítessen faültetési tervet. 
Határidő: 2009. június 20. 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Szarvasi Ákos főosztályvezető 

Mozsár Ágnes főépítész 
Bánhegyiné Binder Zsuzsanna osztályvezető 

Budapest, 2009. május 6. 

Vei/bai Lajos 
polgármester 

Törvényességi szempontból látta: 

/'Dr. Neszteli István 
jegyző 
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1. sz. melléklet 

Ültetendő fák fajtája 

Fraxinus excelsior „Nana" 
Fraxinus excelsior „Raywood" 
Fraxinus ornus „Mecsek" 
Fraxinus americana"Autum Purple" 

Tilia tomentosa „Szeleste" 
Tilia tomentosa „Teri" 

Acer platanoides „Cleveland" 
Acer platanoides „Drummondii" 
Acer plataniodes „Globosum" 
Acer platanoides „Collumnare'Vagy más oszlopos juhar 

- oszlopos, kúpos, gömb illetve 
tojásdad korona formájú nem túl 
magas kőrisek 

- tojásdad korona formájú nem túl 
magas hársak - szűk utcák fásítására 

- oszlopos, kúpos, gömb illetve 
tojásdad korona formájú nem túl 
magas juharok 

Prunus cerasifera „Nigra" 

Catalpa bignonioides „Nana" 

Celtis occidentalis 

Pyrus calleryana „Chanticleer" 

Sorbus aucuparia 

Robinia pseudoacacia „Umbraculifera" 

- vérszilva 

- vezetékes utcákba, alacsony 
gömbkoronájú szivarfa 

- nyugati ostorfa szélesebb sávokba 

- díszkörte, keskeny koronájú fa -termés 
nélkül 
- madárberkenye 

- gömb akác 

4 


