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Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kiemelten fontos szempontként kezeli a város zöldterületeit, növényeit. Ennek tudatában került sor az elmúlt időszakban a városban több utca fasorainak cseréjére, felújítására, cserjék, évelő növények telepítésére.
A tavalyi év során, a 443/2015. (X. 26.) Kt. határozattal elfogadásra került a Pannon
kertek program, melynek célja szintén a városi növényállomány megújítása.
A jövőben is folytatni kívánjuk a városi zöldterületek folyamatos kezelésével, fenntartásával, megújításával kapcsolatos feladatainkat. Terveinkben szerepel a város utcáiban meglévő, de hiányos fasorok kiegészítése, pótlása - a lehetőségek figyelembe vétele mellett. Első körben a belváros, azon belül is a Szabadság utca és a vele összefüggő
56-os tér fáinak kiegészítését szeretnénk elvégezni, ami kapcsolódik a Hunyadi tér
koros fáinak visszaifjításához is.
Az utcafásítás során fokozott figyelemmel kell lenni a meglévő épületekre, közművekre – a városrész sűrűn behálózott -, az utak és járdák elhelyezkedésére, a közlekedésre,
de a meglévő növényállomány értékelése, vizsgálata sem elhanyagolható szempont.
Ezen városszakaszon vegyes faállomány található, melyet japánakácok, juharok és
hársak alkotnak elsődlegesen, kiegészülve egy-egy feketedióval, nyírrel, örökzöldekkel.
A kiegészítendő szakasz elsősorban a volt rendőrség (1 db), az Éltes Kávézó (3 db)
előtti, a Móra Iskola (7 db), illetve a Szabadság u. 17. szám (1 db) előtti területekre
terjed ki. Az utcarész egyéb területein a járda és az úttest közötti zöldterület nagysága
miatt nem javasolt faültetés, illetve a faültetés csak meglévő koros fák leváltásával
lenne indokolt. A többi szakaszon telepítés csak fasor csere esetén javasolt.
A területi adottságokat, a Pannon kertek program irányelveit figyelembe véve pótlásra
javasolt fafajok a következők - beszerezhetőség függvényében:
- Tilia tomentosa Bori – Bori ezüsthárs, Fl. 12/14 méretű csemete
- Tilia plathyphyllos Favorit - Oszlopos hárs, Fl. 12/14 méretű csemete
- Acer Pacific Sunset Fl.- Juhar, 12/14 méretű csemete
- Acer campestre – Mezei juhar, Fl. 12/14 méretű csemete.
Az előzetes ajánlatkérések alapján az ültetendő 12 db fa költsége 270.000 Ft + 27 %
Áfa.
Az évek óta hiányos Ady u. - Árnyas u. között meglévő kislevelű hárssor első szakaszát a sorba illő növényekkel egészítenénk ki (3 db). Ennek pótlását a Veolia Zrt. vállalta a korábbi közműfejlesztések során előírt pótlási kötelezettsége terhére. A pótlás
várhatóan 2016. április 15-ig megtörténik.
Pótlásra kiírt faj:
- Tilia cordata – kislevelű hárs, földlabdás, min. 8/10-es csemete.

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat
Hiányzó belvárosi fasorok pótlásáról
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a hiányzó belvárosi fasorok pótlását, az első szakasz növénypótlására 270.000 Ft + Áfa keretösszeget
biztosít a 2016. évi költségvetés közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások előirányzat terhére.
Határidő: 2016. október 30.
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
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