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ELŐTERJESZTÉS
a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság
2016. április 15-i ülésére
Tárgy:

Javaslat a „Színes fák projekt” keretében a József Attila-lakótelep és a
Máv-Aszódi telepen új fasorok és cserjék telepítésére

Előterjesztő:

Intzoglu István képviselő és Sajó Ákos képviselő

Készítette:

Intzoglu István képviselő

Előzetesen tárgyalja: József Attila Városrészi Önkormányzat 2016. április 15.
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

A döntéshez egyszerű
minősített

X
többség szükséges.

Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:
igen
nem
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.
Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.

X

X

Tisztelt Bizottság!
Külső-Ferencvárosban számtalan vegyes fajú lombos fa található. Többsége több évtizedes,
melyek állapotát külső hatások folyamataiban negatívan érintette, ezért önkormányzatunk
évek óta folyamatosan gondoskodik pótlásukról, cseréjükről.
A szemet gyönyörködtető őszi lombszíneződés természetes jelenség, azonban nem csak
ősszel szeretnénk színt vinni területeinkre, ebben az esetben a színes lombú fák közterületi
alkalmazását javasoljuk a közparkok, utcák soraiba, melyek tavasztól-őszig nagyon egyedi
látványt kölcsönözhetnek.
Az alábbi kezdeményezés döntő többségében lakossági visszajelzések alapján készült,
melynek megvalósítása egyértelműen a közt szolgálja. Ezért kérésünk célja, a javaslat
megvalósításának érdekében a szakmai irányok mellett, a beruházási értékek előkészítése,
mely elképzeléseket a 1 sz. mellékletben szereplő látvány és helyszínrajzzal elősegítve
szemléltetünk.
Külső-Ferencvárost érintő „Színes fák projektünk” a fent említett elképzelést kívánja
elősegíteni, körülbelül 45 db színes fák és cserjék kihelyezésével és csaknem 500 m2 új
zöld terület életre keltésével, mellyel a jelzett területeken élő lakosság életminőségének
javítása mellett, színében változatosabb, tartósabb városképi megjelenést érhetünk el.
Javaslatunknál figyelembe vettük a várható magas költségeket, melyeket területeként különkülön kezelve, tervezetten, több ütembe megvalósíthatónak tartunk. Úgy érzékeljük, hogy
folyamatában a szükséges források középtávon adottak, különös tekintettel a fás szárú
növények védelméről szóló rendeletünkben „rejlő lehetőségekkel” összehangoltan.
Kérjük a Tisztelt bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Budapest, 2016. április 12.

Intzoglu István s.k.
képviselő

Sajó Ákos s.k.
képviselő
Határozati Javaslat

A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság, javasolja
Polgármester Úr részére, hogy a „Színes fák projekt” céljára elkülönített 3053. számú
költségvetési sor terhére az Sz-……/2016. számú előterjesztés mellékletében meghatározott
helyszíneken és darabszámban színes lombú fák telepítésének lehetőségét vizsgálja meg, és a
vizsgálat eredményétől függően a telepítés érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 2016. május 30.

