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J EGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mezőgazdasági  

    Bizottság 2014. december 10-én, szerdán du: 13.00 órakor, a Városháza    
    Dísztermében megtartott bizottsági ülésről. 

 
 
Jelen vannak:  Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
   Orbán Antal  bizottság tagja 
   Fekete Zsolt  bizottság tagja 
   Péli Szilveszter bizottság tagja 
   Kollár László bizottság tagja 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Basky András polgármester 
      dr. Balogh László jegyző 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
      Gyurgyik Erzsébet vezetői referens 
      Kasnyikné Földházi Tünde környezetvédelmi 
      ügyintéző 
      Sebők Márta települési képviselő 
      Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
      Borbély Ella települési képviselő 
      Garden Fasorfenntartó Kft részéről: 
      Petrenics Krisztina ügyvezető 
      BKC  részéről: Solymos Tibor 
      Sánta Tibor tűzoltóparancsnok 
       
Jegyzőkönyvvezető: Márton Györgyné 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tisztelettel köszöntöm a mai bizottsági ülésünkön megjelenteket. Megállapítom, hogy 
ülésünk határozatképes, mert az 5 fő bizottsági tagból mind az 5 fő jelen van. 
Jegyzőkönyv aláírót kell választani, én Fekete Zsolt bizottsági tagot javaslom. Aki 
ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy 5 igen szavazattal 
– ellenszavazat, tartózkodás nem volt- a bizottság a mai bizottsági ülés 
jegyzőkönyvének aláírójának megválasztotta Fekete Zsolt bizottsági tagot. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki előtt 
ismert. Megkérdezem, hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont 
tárgyalására javaslata? Amennyiben nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi 
pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
Napirend:       Előterjesztő: 
1./ Helyi jelentőségű védett platánfák kezelése  Basky András 
        polgármester 
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Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Több mint 80 éves a platánfa sor. Metszéssel történő karbantartás eddig nem volt 
napirenden. Ez most vált aktuálissá egyrészt az elhanyagoltság miatt, másrészt pedig, 
hogy neki nőttek a vezetéknek és az eresz vonalának és így a lakóházakat is 
veszélyeztetheti. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy csatornaépítés történt a városban és 
több helyen át lett vágva a gyökérzet. A fák stabilitását ez befolyásolja. A szakértői 
vélemény azt javasolta, hogy a fák súlypontját egyensúlyba kellene hozni, a gallyakból 
le kellene vágni. Néhány cég fel lett kérve, akiknek nagy gyakorlata és tapasztalata 
van a témában. Stihl fűrésszel meg kellene igazítani a lombkoronát. Javasolnék egy 
lombkorona sebkezelést is. A metszést követően a nyesedék eltávolítása is beletartozik 
a témakörbe. A budapesti cég 6.000.000.- Ft + ÁFA összegért jelezte, hogy 
megcsinálná Lajosmizsének ezt a munkát. 
A másik ajánlattevő egy holland cég, nekik is van nagy gyakorlatuk a fák 
metszésében. Ajánlatot adtak, 28 m magassággal rendelkező önjáró kocsijuk van. 
Ugyanazokat csinálnák végig, mint a másik cég. 
A harmadik a helyi tűzoltóság bevonása lenne. Mindenképpen megcsinálnák ezt a 
feladatot, 20.000.- Ft/óra ajánlatot tett a helyi tűzoltóság.  
Javaslom, hogy beszéljük meg a témát. Azzal tudnám kiegészíteni a mondanivalómat, 
hogy a platán nem szerencsés választás volt, de a 30-as évek elején még nem 
küszködött ennyi ember allergiával. Alsónémedi és Budapest között szépen meg 
vannak vágva az ilyen platánfák. Úgy volna jó, ha ez a karbantartás rendszeressé 
válna. Növényvédelemmel kapcsolatban van szerződés, karbantartással kapcsolatban 
nincs semmiféle megállapodás. 
Basky András polgármester 
Javaslom, hogy az itt lévő képviselőt hallgassuk meg, hogy mit tartalmaz az árajánlat. 
Petrencs Krisztina ügyvezető 
A koronából látszik az a probléma, amit mondtak, hogy az épületre hajlik. Úgy látom, 
hogy jó állapotúak a fák, de égetik a lombokat. A gyökérnyaki korhadás a 
legveszélyesebb. Külön kellene venni a kezelési módokat. Elegendő lenne egy 
gallyazás a fasornak. A seprűsödött ágakat ki kellene vágni. Egy fa azt megsínyli, 
hogy ha a lomb 30 %-nál többet levágnak róla. Két út van, vagy végiggallyazni, a 
beteg részeket eltávolítani, ahol átvágták a gyökereket, ott 30 %- nál többet nem lehet 
le- vágni. A másik lehetőség, hogy a lombokat megrövidítjük. Most egy gallyazást 
kellene választani, ahol a csatornázás van, ott pedig egy erőteljesebb kurtítást javaslok. 
Basky András polgármester 
Ebben az árban Önök biztosítanak mindent? 
Petrencs Krisztina ügyvezető 
Igen. 
Basky András polgármester 
Lehetne-e úgy, hogy Önök adják a szakmai irányítást, mi pedig a magunk embereivel 
elvégeznénk a munkát. 
Koller Dániel Tűzoltóság képviselője 
Kapacitástól függő, mi alkalmazkodunk. 
Sebők Márta települési képviselő 
Gally aprítása és ennek elszállítása hogyan történik? 
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Petrencs Krisztina ügyintéző 
Teherautóval végzik, s a dolgozók kézzel rakják fel a gallyat az aprítóba. 
Orbán Antal bizottsági tag 
Milyen vastagságig csinálja ez a gép? 
Petrencs Krisztina ügyvezető 
20 cm vastagságig. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Számomra az első verzió tetszik, a gallyazást szeretném. Úgy gondolom, hogy egy 
erős metszéssel a fa elvesztené a habitusát. Ez nem volna jellemző a platánfákra.  
Meg lett rendelve egy nagy mennyiségű lombszívó, ami összezúzza a falevelet és 
felfújja a kocsira. Én a gallyazási beavatkozást támogatnám. Senki nem tudja 
megmondani, hogy melyik fa gyökere lett megsértve? 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Szakértői vélemény azt mondja, hogy a gyökér a csatornázásnál részben csonkolva 
lett, ezen fákat csonkolni kell? 
Petrencs Krisztina ügyvezető 
A csonkolás a kivágás előtti utolsó szakasz. A nagyon erős beavatkozás nem jó. 
Basky András polgármester 
Ha a gyökér megsérült, akkor a 30 %-os csonkolást el kell végezni? 
Petrencs Krisztina ügyvezető 
Akkor szakaszonként kellene ezt meghatározni. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Minden fának van egy tipikus megjelenése. Úgy látom, hogy ha az erőteljes 
beavatkozás el lenne végezve, 5-10 évig nem hasonlítanának a platánfákra. Csak 
azokat az ágakat kellene levágni, amik veszélyt jelentenek. Abban az esetben lehetne 
kivételt tenni, hogy ha az látható, hogy esztétikailag nem jó irányba nőtt. 
Fekete Zsolt bizottsági tag 
A beavatkozás után hány évig bírják metszés nélkül a fák? 
Petrencs Krisztina ügyvezető 
Körülbelül 3 évig. 
Józsáné dr Kiss Irén települési képviselő 
A tűzoltóság mennyiben tud ebben a munkában részt venni, vagy ezt az egész munkát 
levezetni? 
Sánta Tibor tűzoltóparancsnok 
A vastagabb ágakat el tudnánk szállítani. 
Koller Dániel tűzoltóság képviseletében 
Ha nem egységes 30 %-os csonkolás van, akkor mi is meg tudnánk csinálni. Mi inkább 
a gépkezeléssel tudnánk ezt támogatni. Ilyen magas emelő kosára csak Tiszakécskének 
van. A 20.000.- Ft-ot nagyon irreálisnak tartjuk óránként az emelőért. 
Basky András polgármester 
Megérkeztek a holland cég képviselői, javaslom, hogy hallgassuk meg őket is. 
Solymos Tibor a BKC  képviselője 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Több mint 20 éve foglalkozik parkok gondozásával, 
gallyazással a BKC Németországban az alkalmazottak száma 20-40 fő között van. A 
csatorna partokon, ahol nehezen megközelíthető részek vannak, uszályokkal 
dolgoznak. Az első árajánlatához képest ez jelentősebb árengedményt tettünk. 
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Szeretnénk elnyerni ezt a megbízást és a honlapjára a cégnek szeretné feltenni 
referenciaként. 
Basky András polgármester 
Mi az a munka, amit szükségesnek lát elvégezni? 
Solymos Tibor a BKC képviselője 
Lajosmizse számára úgy gondoljuk, hogy ez a platánsor szimbólum, rendkívül fontos 
dolog. Ez a legfontosabb dolog, amiről megismertük Lajosmizsét. Nagyon fontos 
lenne, hogy a koronát gallyazzuk és csak úgy biztonsági szempontból hozzák formába, 
hogy a villanyvezetéket és a tetőt ne veszélyeztesse és esztétikai szempontból is 
megnyerő lenne. Külön európai famászó kollégákat hoznánk ide, akik megvizsgálnák, 
hogy nincs-e betegségük a fáknak és mindegyik fát egy kódszámmal látnánk el és 
feltérképeznénk a fákat. 
Basky András polgármester 
A koronák igazítása milyen százalékos arányú metszést jelentene? 
Solymos Tibor a BKC képviselője 
Itt egy élőszervezettel állunk szembe, ahol mindegyik fa egyedi, nem mondható meg, 
de átlagban 20-30 %-ot kell eltávolítani a fákról.  
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Ez azért is volt kérdés a polgármester úrnak, hogy egy sémára metszés történik, vagy a 
habitusát igazítanák. 
Solymos Tibor BKC bv képviselője 
Mindegyik fát megvizsgálva majd adnak neki egy számot. Referenciaként 
megemlítenénk, hogy 10 emelővel dolgozunk a városokban, ahol 22 ezer fát kell 
kontrolálnunk, brüsszeli repülőtér, holland vasutak, stb. Ha nem megfelelő 
precizitással végeznénk a munkát, akkor régen kiestünk volna az üzletláncból.  Az 
emelőink magasabbra emelnek, mint a tűzoltóság emelője. Felülről is bele tudunk 
nézni a platánfákba, hogy szét van-e rothadva. Legalább 32 m magasra kell emelni, 
ahhoz, hogy biztonságos legyen, és hogy jó munkát tudjanak végezni. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Mi az a kor, amit még megérnek ezek a fák, mert már 80 évesek. 
Solymos Tibor BKC bv képviselője 
A mi ajánlatunkban benne volt az emelőnek a költsége. Azt gondolják, hogy akár 150 
évet is megélhetnek. Ezek a holland szakértők jönnének ide, viszont mi biztonságot 
kérnénk a várostól, hogy a művelet alatt senki ne menjen a fa alá. Két-három ember 
legyen ott, aki a gallyak eltávolításában is segít. Mindent, ami rizikós, azt 
megcsinálják. 
Amennyiben elnyerjük ezt a megbízást, mi leszünk a felelősek, a munkatársak 
biztosítva vannak, mindenért kompletten vállaljuk a felelősséget. 
Sebők Márta települési képviselő 
Hová fogják Önök tenni az ágakat? Abban az esetben, ha beteg fával találkoznak, s ez 
a fa valamilyen szintű kezelésre szorul, az plusz költség-e,vagy tartalmazza az 
árajánlat ezt a költséget is? 
Solymos Tibor BKC bv képviselője 
Azonnal megoldjuk, hogy a gallyak elszállításra kerüljenek. Az ajánlatunkban nem 
szerepelt ezt a történet, de ha észrevesszük, hogy egy fa beteg, akkor a város 
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vezetésével megbeszélnénk, hogy ezt megpróbáljuk orvosolni, vagy el kell távolítani. 
Ezért plusz pénzt nem kérnénk, ez benne van a költségekben. 
Basky András polgármester 
Szemrevételezéssel van-e olyan fa, ami kétséges, hogy megmaradna? 
Solymos Tibor BKC képviselője 
Többször végignéztük ezt a platánfa sort. Úgy láttuk, hogy majdnem minden fa jó 
állapotban van. Amennyit muszáj eltávolítani, az 2-3 fa lenne. Leginkább jó megoldás, 
hogy ha a kivágjuk, mert lehet, hogy a gombás fertőzés támadta meg. Az elágazások 
közepén szoktak az ágaik szétnyílni. A platánoknál, ha megreped a fa, beleesik a jég, 
ilyen esetben drótokkal vesszük körbe. Ha most rendbe volna téve, akkor az 
elkövetkezendő 10 évben nem kellene hozzányúlni és egyfajta profitot hoz. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönjük szépen a vendégeknek, hogy megjelentek, megkérem polgármester urat, 
hogy a beszélgetést zárja le. 
Basky András polgármester 
Majd meglátjuk, hogy milyen megoldást választunk. A helyi tűzoltóság beavatkozása 
mennyiben megoldható? 
Solymos Tibor  BKC képviselője 
Látni kellene hozzá az emelőt. Amit mi hoznánk Pestről, az magasabb és, nem kell 
lejönni, hanem felülről is lehet irányítani. 
Petrencs Krisztina ügyvezető 
A 21 magasság nem lesz elég az emelő magasságának. 
Basky András polgármester 
Köszönjük a vendégeinknek a megjelenést. Megbeszéljük és egy konkrétabb ajánlatot 
kérünk. 
 
14.20 órakor távoznak a vendégek. 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Mindkét cég szimpatikus, de a holland cég többet látott. 
Borbély Ella települési képviselő 
Ha az aprítékolást helyben is meg lehet oldani, akkor a másik két munkafolyamatra 
kellene készíttetni árajánlatot. 
Koller Dániel tűzoltóság képviseletében 
Amit a holland cég mondott, abba az árajánlatba kár belevonni a tűzoltóságot. Mi is 
fentről vágjuk a gallyakat úgy, hogy nem kell közben lejárkálni.  Amit a holland cég 
mondott, az komplett árajánlat. A nagyobb ágakat, ami alkalmas tüzelésre, azt a 
tűzoltósághoz be kell tenni és a rászorulóknak oda lehetne adni. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyző 
Úgy kellene bekérni az árajánlatot, hogy a levágott gallyak itt maradjanak.  
Basky András polgármester 
Az ajánlat szerint kérnénk egy olyan árajánlatot, hogy egyenként felsorolnánk, mire 
kérjük az árajánlatot, mi van benne, mi az, amit kizárólag csak ők akarnak elvégezni, 
és mi az, amit mással is meg lehet csináltatni. 
Kollár László bizottsági tag 
Kihangsúlyozták, hogy referencia munkaként végzik el a munkát, s ebből engednek. 
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Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tájékoztatom a bizottság jelenlevőit, hogy mínusz 5 Co alatt nem lehet fűrészelni. 
Basky András polgármester 
Melyek azok a pontok, amikre ajánlatot kérünk? Csak formaigazításról van szó, vagy 
30 %-os csonkolást szeretnénk? 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
A fa egészségi állapotának megfelelően kell elvégezni a szükséges munkálatokat. 
Sebők Márta települési képviselő 
Ha kezelésre szorulnak a fák, akkor még plusz költség is fel fog merülni. Átlagosan 
milyen költségek számolhatók fánként a kezeléssel? 
Basky András polgármester 
Az is fontos dolog, hogy hozza a megbízott fél a gépet kompletten, s a 2-3 embert 
tudjuk hozzá biztosítani. A költségek attól is függnek, hogy milyen formában 
rendeljük meg a munkálatokat. 
Orbán Antal bizottsági tag 
A levágott ágakat, gallyakat nekünk szállítja, vagy saját részre? 
Basky András polgármester 
A gallyak itt maradhatnak, a holland cég azt mondta. 
Három árajánlatot kell bekérni. Egyiket adja a tűzoltóság. Meg kell tudni, hogy ha 
nagyobb mérvű a fáknak a gondozása, akkor mennyi összegért tudják elvégezni. 
Tisztában kell lenni azzal, hogy a fák ilyen szintű gondozása, az ápolás költségei, a 
gally elszállítás költségei és a szakmai irányítás költsége mennyibe kerül? 
dr. Balogh László jegyző 
Ha nettó 8 millió forint fölé megy egy árajánlat, akkor közbeszerzés alá esik. 
Józsáné dr. Kiss Irén települési képviselő 
Új árajánlatot kell bekérni. 
Belusz László települési képviselő 
Három árajánlatot kell bekérni. 
A hollandnál belekérjük a növényvédelmet és az ápolást is.. 
Basky András polgármester 
A bizottságnak az a javaslata, hogy több árajánlatot kérjünk be és javasoljuk, hogy a 
testület döntsön, s a fakivágás és az ápolás is benne legyen. Javasoljuk, hogy a testületi 
ülésig egyeztessünk a holland céggel és a másik céget is hívjuk fel. 
A holland cég telefonon az újabb verzió szerint 7,5 millió forintot mondott nettóban, 
ha a nagy ágakat kivesszük belőle, akkor az neki veszteség. 
Terjesszük a Képviselő-testület elé az új anyagot. 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Köszönöm. Van-e még kérdés, vélemény, észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, 
szavazásra teszem fel a kérdést. 
Aki javasolja a Képviselő-testületnek, hogy több árajánlat legyen bekérve, melyben 
szerepeljen a fakivágás és az ápolás kérdésköre is, s a Képviselő-testület döntsön, hogy 
melyik árajánlatot fogadja el, kérem, kézfelemeléssel jelezze. 
Megállapítom, hogy a bizottság 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem 
volt – az alábbi határozatot hozta: 
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6/2014. (XII. 10.) Mg. hat. 
Helyi jelentőségű védett platánfák  
kezelése 

HATÁROZAT 
 
   Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Mező- 
   gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület- 
   nek, hogy ismételten kérjen be három árajánlatot, melyben szere- 
   peljen a fakivágás és az ápolás kérdésköre is. 

Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület döntsön, hogy  
melyik árajánlatot fogadja el. 
Határidő: 2014. december 12. 
Felelős:     A bizottság 

 
 
Keresztes Ferenc bizottság elnöke 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontjaink végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy 
van-e még valakinek egyéb kérdése, bejelentenivalója? Amennyiben nincs, 
megköszönöm a jelenlevők részvételét, a mai ülésünket ezennel berekesztem. 
 
 
 

K.mf. 
 
 
 
 
  Keresztes Ferenc sk.    Fekete Zsolt sk. 
  MB elnök      MB tagja 
         jkv. aláírója 
           
 
 
    
 
 


