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Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Melegh Mónika s.k.  
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

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 Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság! 

 
 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 

22.) önkormányzati rendelete a 3056 „Fasorfenntartás” költségvetési soron bruttó 84.000.000 forint 

keretösszeget felhasználását irányozza elő „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

tulajdonában és kezelésében lévő fás szárú növényzet fenntartási munkái” feladat végrehajtására. 

A rendelet a költségvetési sor felhasználását a Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság 

döntéséhez köti. 

A feladat műszaki tartalma röviden az alábbiakban foglalható össze. 

A fás szárú növények fenntartása keretében a feladat sorfák és parkfák, valamint 180 cm magasságot 

meghaladó cserjék ápolási munkáinak elvégzése, melyre elsősorban 

- élet és balesetveszély elhárítása, 

- közbiztonság, közlekedésbiztonság, beláthatóság biztosítása, 

- növényélettani okok, 

- állagmegóvás 

- valamint lakóközösségek életminőségének biztosítása miatt kerül sor. 

A munkák a szerződés mellékletét képező egységárak alapján kerülnek megrendelésre, a szakma szabályai 

szerinti teljes körű feladatvégzés keretében. 

A munkák elvégzése során irányadók a szakterületen ajánlott szabványokban leírtak. 

A munkálatok kivitelezéséhez szükséges tevékenység feleslegesen ne zavarja a közrendet, a közutak, járdák 

használatát. A feladatok túlnyomó részét metszési, gallyazási, ifjítási feladatok teszik ki, ahol szükséges, 

vágásfelületek sebkezelésével. Fakivágásra indokolt esetben (elsősorban élet- és balesetveszély, egészségi 

állapot) kerül sor a vonatkozó jogszabályok betartásával. E feladat részét képezheti esetenként tuskómarás, 

vagy a tuskó teljes eltávolítása is. 

 

A feladat végrehajtása közbeszerzési eljárás lefolytatást teszi szükségessé. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottság felhatalmazását, hogy a költségvetési soron biztosított teljes keret a fentiek szerint 

kerüljön felhasználásra. 

 

Budapest, 2022. március 

 

 

Baranyi Krisztina h. 

polgármester 

 

Reiner Roland s.k. 

alpolgármester 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

A Városfejlesztési, Innovációs és Környezetvédelmi Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja a Budapest 

Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 22.) 

önkormányzati rendelete 3. c mellékletének 3057 „Fasorfenntartás” költségvetési során szereplő előirányzat 

terhére bruttó 84.000.000 Ft keretösszeg felhasználását a „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 

Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő fás szárú növényzet fenntartási munkái” tárgyú feladat 

végrehajtására, egyben felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatására. 

Felelős: Baranyi Krisztina polgármester  

Határidő: 2022. május 31. 


