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Készítette: Balla László műszaki ügyintéző
ELŐTERJESZTÉS
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. május 28-i ülésére
Tárgy: Döntéshozatal a Medgyesegyháza, Luther utcai szivarfák állapotáról készült
vizsgálat nyomán meghozandó intézkedések ügyében
Tisztelt Képviselő-testület!
A Medgyesegyháza, Luther utca páratlan oldalán a Kossuth tértől kezdődően a járda mellett
közvetlenül a vízelvezető árok mellet 10 darab szivarfa található végig az un. egészségügyi
központ épület mentén.
A növénylexikon szerint a szivarfa fája puha, törékeny. 25 éves kora után – ha nem metsszük
– koronája széle lassan elkezd a föld felé közeledni.
Ezen járdaszakasz meglehetősen forgalmas, a parkolóban pedig napközben mindig parkolnak
járművek.
Mindegyik fán látszik a helytelen metszés, a korona a súlyponti dőlése. Három darab fán
láthatóak is a korhadás jelei, az odvasodás. Egy fán az odvasodás majdnem vízszintes, át lehet
rajta látni.
A fák lombozatai, koronái a kábeltévé vezetékét is elérik és az un. tartósodronyról a vezeték
már le is szakadt, több éve már a szivarfák koronája tartja azt. Két szivarfa koronája már eléri
az egészségügyi központ tetőzetét is.
Elektronikus levélben felkértük Szelekovszky László békéscsabai természet- és
környezetvédelmi szakértőt, hogy adjon szakvélemény a kérdéses szivarfákról. Az írásba
foglalt szakmai vélemény az előterjesztés mellékletét képezi.
A szakértő úr köztudomásul arról is ismert, hogy minden fát szeretne megmenteni. Elolvasva,
értelmezve a véleményt egy kicsi indokkal összegezte a véleményét, mely szerint a „távolabbi
bajok elkerülése végett a fák lecserélését javaslom valamilyen gömb fafajra”
Ezen érintett szakaszon nem is kell nagy eső, és a csapadékvíz-elvezető árok sem funkcionál
megfelelően.
Esetleges fakivágással és újra telepítéssel a jelenlegi csapadékvíz-elvezető árok rendbetételére
is sor kerülhetne.
Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a
döntéshozatalra.

„A” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – megismerve és tudomásul véve
Szelekovszky László természet- és környezetvédelmi szakértő szakmai véleményét – a
Medgyesegyháza, Luther utcai szivarfák kivágásáról és pótlásáról az álabbiak szerint határoz:
egyetért a 10 darab szivarfa kivágásával, a vegetációs időszak elmúltával, a nyugalmi
időszakban;
- a konkrét kivágás megkezdése előtt legyen ismert az újonnan telepítendő fák faja és
mennyisége.
A képviselő-testület felhatalmazza dr. Nagy Béla György polgármestert és dr. Kormányos
László jegyzőt az ügyben szükséges további intézkedések megtételére.
-

Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
„B” HATÁROZATI JAVASLAT
Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete – megismerve és tudomásul véve
Szelekovszky László természet- és környezetvédelmi szakértő szakmai véleményét – a
Medgyesegyháza, Luther utcai szivarfák állapotának vizsgálatáról szóló szakértői
véleményben foglaltakkal nem ért egyet és nem járul hozzá a szivarfák kivágásához.
Felelős: dr. Nagy Béla György polgármester
dr. Kormányos László jegyző
Határidő: értelem szerint
Medgyesegyháza, 2019. május 24.
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