
2013. november 25-i közmeghallgatás
Mezőberényi fásítások

vitaindító

2013. augusztus 26-i képviselő-testületi ülés tárgyalta a “Az önkormányzat fásítási

programjának felülvizsgálata, egy élhetőbb és „zöldebb” kisvárosi modell kialakításának
lehetősége” napirendi pontot. A napirendhez készített írásos anyag többek között a
következőket tartalmazta:

“Az utóbbi két évben több fásítússal összefüggő tevékenység folyt az város tulajdonában lévő
területeken.
Erdőtelepítések:

— Elsőként 2011 —ben elkészült erdőtejiileteink felmérése, valamint elkészültek a
erdőgazdálkodási tervek is. A felmérések alapján megállapítható, hogy Mezőberény
Város 5 erdő részletben, összesen 4,59 ha erdőterülettel bír, olyan területeken, melyek
kizárólagos 1/1-ed részben képezik Wlajdonát. Az említett területeken kívül még
néhány közös tulajdonban lévő erdőrészletben is érdekelt az önkormányzat, de ezek
elhanyagolható nagyságúak. Meglévő erdőterületeinkről megállapítható, hogy azok
jellemzően vágásérett korúak, így azok felújítása időszerű. A felújítások sorát a
Boldisháti holtág melletti 15/A erdő részlettel 2012-ben rnegkezdtük, ahol a vágásérett
kort meghaladó nyárfa lábon történő eladása és a terület nyúrfával történő hetelepítése
megtörtént.

— A munkát tovább kell folytatni, mint ahogy al-i-a a mai testületi ülésen előterjesztés
szerepel a napirendi pontok között.

- 2012-ben két - Mezőberényi viszonylatban jelentősebb - erdőtelepítésre került sor. Az
egyik a Boldisháti holtág melletti 14,5 ha területen makk vetéssel történő tölgy
telepítés, a másik Cinalaposon a vasút mellett 4,5 ha-on mézelő fák, első sorban
kislevelű hárs telepítése történt meg.

- Sajnos nem rendelkezik a Város további olyan terLiletekkel, amelyek erdőtelepítésére
alkalmasak lennének, pedig az erdőtelepítés nemcsak, vagy inkább nem első sorban
gazdasági megfontolásokból lenne fontos, de a ko nyezetünk élhetőbbé tétele
szempontjából is. (levegő tisztaság, mikroflóra, -fauna stb.)

Fa ültetések:
- 201 1-től minden évben részt veszünk a Gernenc Zrt. által meghirdetett és általa

támogatott “Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát” akciójában. A program
keretében a Hosszú-tó partján került elültetésre eddig több mint 300 darab facsemete.
A kedvezőtlen talaj és időjárási adottságokhoz viszonyítva jó “túlélési” arány
tapasztalható, bár minden évben pótolnunk kell fákat.

- A Szelekovszky Lászlóval folytatott megbeszélésen megfogalmazódott, de leírt
anyagban nem szerepel, hogy hogyan, de a 2003-as utcafásítási tervet a fa fajták
tekintetében is felül kell vizsgálni.”

Az augusztusi testületi ülésre Szelekovszky László által készített anyag a további lépésekről,
intézkedésekről is ír.
“További fatelepítések ütemezése:
Elsősorban az elöregedett fasorok lecserélése a cél.
Zöldövezetek, terek, közjóléti parkok felújítása.
Ilyenek: Városi liget, Kastélyudvar, Temetők, Mesterséges tó (Tóvendéglő mögötti parkosítása,
ligetesítése) Fürdő és környéke.
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A további utcák felújításának ütemezésén belül elsőként a békési úti vadgesztenyesor felülvizsgálata,

pótlása vagy lecserélése korszerű fafajra lenne Fontos.”

Az augusztusi testületi ülésen a következő határozat született:

354/2013. (VIll.26.) sz. határozat
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete ‘Az önkormányzat fásítási programjának

felülvizsgálata, egy élhetőbb és „zöldebb” kisvárosi modell kialakításának lehetősége” című

előterjesztést elfogadja.
Az abban foglalt ajánlások megvalósításához a következő évek költségvetéseiben forrást biztosít.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: Intézkedésre azonnal

Az ajánlások:
I. Területeinken «ilytatjuk az erdög ‚dlkodási tev5kenysget. ( «ilyamatos tevékenysig)
2. Folytaijtik a “M iniIeii siuleiendö oyeinieknek ültessünk egy ölt programot. ( IOlyLImatOs

tevkenysg)
3. A lkíg Ivnásával az utcák vnágosílásál növelni kelt. ( «ilyanuitos tevékeny’sig)
4. Az áll másnál hvő tölgyek teimsnek (elba ználásával ‘ginhankot’ hozunk Iitre 201 3—ban.

5. Az utca lásítási program az ültetendő öiöiják ekinetben 201 3—ban felül kell vizsgálni. 2014

tavaszán Iegalábh kt utca tckintethen a tök cseijt, az üItetseket cl kelt végeznI.

6. A Váro háza mögötti területen 20 14—re eIkiszítjük a tervezett pihenő parkot.

7. Zöldebb környezet kialakítása az ntznnyek, első sorbm óvodák. iskolák környezetiben
(lolyaniatos tevkenysig) Oktatási biz. javaslata

A testületi ülés óta eltelt időben a következő események történtek fásítási ügyben:
- A 16/A és 161B erdő részletek. - melyek természetben a Fába-fém, Penny Market és

Sportpálya mögött húzódó csatorna keleti oldalán találhatóak - felújítása

megkezdődött. A Fák kitermelése megtörtént, jelenleg folyamatban van a telepítés,

melynek elegyes állományát tölgy (makk ültetéssel), kőris és juhar alkotják.

- Az általános iskola “Zöld-szíves csoportja a vasútállornásnál található három tölgyfa

termését összegyűjtötték, azok elültetése folyamatban van.
- A Liget területén tett bejárás során megállapodásra jutottunk arról, hogy Szelekovszky

úr átnézi a liget fáit, s megjelöli melyeket kellene kivágni, illetve gallyazni.

- Megbeszélésünkön a szakember jelezte, hogy a Békési úti geszteriyefák kivúgása

indokolt lenne, azok olyan betegségben szenvednek, amely ‘gyógyítása” nagyon

költséges, illetve egy részük már visszafordíthatatlanul károsodott.

A 2013. évi közmeghallgatás témája éppen ez utóbbi, tehát a legsürgősebb utcafásítások

lennének. Bár komoly elöregedések jelentkeznek a Petőfi utcán a japánakácok, a Puskin a

Deák utcákban a bársak esetében, mégis a legsürgetőbbnek a Békési úti vadgesztenyefák

cseréje látszik.

A közmeghallgatás célja az elképzelések széles körű lakossági egyeztetése.

Mezőberény, 2013. november 11.
. ‘-i.-.-

Siklósi István
polgármester
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