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A döntéshez egyszerű X  

minősített  többség szükséges. 

 
     
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 

nem  

 
  

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

 

A városi fák egyik legfontosabb feladata az ökológiai szolgáltatáson túl a hősziget-hatás 

csökkentése, az árnyékolás. Igazi kihívás az új előírások, szabványok betartásával fát ültetni a 

belvárosban és a dézsás fák telepítése, fenntartása is sajnos csak egy drága pótmegoldás. Egy 

1m3-es ültetődézsa anyagára csemetefával, támrúddal, földdel legalább 200.000.- Ft, ebbe 

nem számoltam a helyszínre szállítást és az elvégzett munkát. A dézsák és a fák korát is kb. 

10-15 évben maximálhatjuk, lombfelületük pedig meg sem közelíti a velük azonos időben 

szabadföldbe ültetett fajtársaikét. A dézsás fák megmaradásának aránya, 3 éven belül, 

megfelelő fenntartással is csak 80%-os, ez az arány pedig évről évre romlik.  

 

A belvárosi utcákban kínál innovatív megoldást az általam csak „alternatív fa”-ként 

aposztrofált növénykandeláber. Ez egy speciális fémkonzol, melynek kialakítása során azok 

voltak az alapvető szempontok, hogy egy kúszó-, futónövény teljes egészében befuthassa. 

Előnye, hogy ezeknek a növényeknek igen kicsi a tápanyag- és talajigényük, viszont egészen 

a földtől már egy asszimiláló lombfelülettel rendelkeznek. Kialakítása miatt mérete és alakja 

determinált, soha nem éri el a légvezetéket, fenntartásigénye nem nagyobb, mint egy 

cserjének, és a járdát sem nyomja fel. Ezeket a fákat imitáló tartószerkezeteket akár fasorként 

is lehet telepíteni, de kereszteződések, megállók árnyékolására is kiválóan alkalmasak, 

egyenként, vagy összekötve, a variációk tárháza végtelen. Stabilitásáról kb. 50 cm mélyen 

földbe helyezett betonalap gondoskodik, ennek telepítésekor figyelemmel kell lenni a 

közművekre.  

A konzol tövébe terveink szerint három futónövényt telepítenénk, melyek közül legalább 

kettő virágzó. A tapasztalat azt mutatja, hogy az alábbi növények sikerrel telepíthetőek és 

fenntarthatóak ebben a konstrukcióban: lonc, trombitafolyondár, lila akác, vadszőlő, 

klemátisz.  

 

Terveink szerint még az idei évben 10 db alternatív fát telepítenénk Belső- Ferencvárosban, 5 

db-ot a Lónyay, 5 db-ot pedig a Kinizsi utcába, a pontos címeket még egyeztetni szükséges. A 

250 cm magas tűzihorganyzott stilizált fát imitáló konzolok ára, telepítve, beültetve 

egyenként bruttó 750.000.-Ft indikatív árajánlat alapján. A beruházás összesen tehát bruttó 

7.500.000.- Ft lenne.   

 

Fentiek alapján javaslom a Tisztelt Bizottságnak, hogy az alábbi határozati javaslatokat 

szíveskedjen elfogadni. 

 

Budapest, 2021. november 4.  

 

 

 

        Reiner Roland  

        alpolgármester 

 

  



 

 

 

 

Határozati javaslatok: 

 

1.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága támogatja Belső- Ferencvárosban,  a Kinizsi 

utcában és a Lónyay utcában 5-5 db alternatív fa telepítését.  

  

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága úgy dönt,  hogy  a 3205. számú 

„Környezetvédelem” elnevezésű költségvetési sor terhére, összesen bruttó 7.500.000-Ft 

összegben biztosít fedezetet a Kinizsi utcában és a Lónyay utcában 5-5 db alternatív fa 

telepítésének költségeire.  

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Városfejlesztési, 

Innovációs és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

vonatkozó  beszerzési eljárás lefolytatásáról, valamint a vállalkozási szerződés megkötéséről a 

nyertes ajánlattevővel. 

 

Határidő: 2021. december 31. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester 

 


