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Tisztelt Lakosok!

Ha Lajosmizse főútjára gondolunk, sokunknak először az utcaképet meghatározó,
közel 90 éves platánfák jutnak az eszébe.
Elmondható szinte valamennyi fáról, hogy az ágaik a Démász légvezetékek felett fejlődtek ki,
hatalmas lombtömeggel vagy az épületek eresze fölé hajlanak. Az önkormányzat tisztában
van vele, hogy ez adott helyzetben baleset-és életveszélyes is lehet.

Ezért Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 163/2014. (XII. 12.)
önkormányzati határozatában arról döntött, hogy a helyi jelentőségű védett platánfák
kezelését el kell végezni. Szakmai jártassággal rendelkező cégektől árajánlatok kerültek
bekérésre és Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a BÉKÁCÉ
Hungária Kft. által tett legkedvezőbb ajánlatot 7.200.000.- Ft + Áfa összegben. Vállalkozási
szerződésben rögzített feltételekkel az önkormányzat megrendelte az 5-ös főút Lajosmizse
belterületének 67+280 km szelvénye, és 69+450 km szelvénye között elhelyezkedő, annak
mentén található 139 darab platánfa, valamint a 22/2 hrsz-ú  ingatlan, (Központi Park)
területén található 42 darab platánfa teljes körű gondozását, az esetleges betegségek és hibák
kiküszöbölését, gallyazását, elhalt vagy beteg farészek eltávolítását, - szükség esetén a beteg
fák kivágását-, épületek fölé nyúló ágak eltávolítását, valamint a fák gyalogos és
kerékpárosok biztonságos közlekedését lehetővé tevő formára történő visszametszését,
valamint a közlekedési jelzőtáblák láthatósága érdekében szükséges metszését, továbbá a
vágástéri hulladék eltakarítását. Vállalkozó vállalja, hogy a kezelt fákról digitális
nyilvántartást készít, mely program a fákat sorszámmal és GPS koordinátákkal látja el, mely
megkönnyíti a fák beazonosítását, illetve azok jövőbeni gondozását, ápolását.

Fenti munkálatok, - melynek kezdése, 2015. február 16-a - összehangolt szervezést
igényelnek. Nagy teljesítményű munkagép fog dolgozni a platánfák „megújulása” érdekében.
Emiatt kérem a Tisztelt Lakosokat, elsősorban a Dózsa Gy. úti ingatlantulajdonosokat,
ingatlanhasználókat, üzlethelyiséggel rendelkezőket, hogy a munkálatok elkészültéig
(legkésőbb 2015. március 31.) legyenek türelmesek, segítsék a vállalkozó munkáját a
biztonságos lebonyolítás céljából.

Megértésüket, segítő együttműködésüket előre is köszönöm!

Lajosmizse, 2015. január 26.
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