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Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019. augusztus 29-i ülésére
„Babafák” ültetéséről Mezőtúron
Tisztelt Képviselő-testület!
Magyarország számos városában kialakult egy szokás, mely szerint évente egyszer, az előző egy
évben az adott településen született gyerekeknek ültetnek egy-egy fát egy kis ünnepség keretében.
Minden gyermeknek külön egyet és ezekre a fákra szalagot tesznek az adott gyerek nevével, és
születési évszámával. Ezek a gyermekek fái, amelyet természetesen a szülők helyeznek el a kijelölt
területen, majd a város gondozza az elültetett fákat.
Véleményem szerint ez egy nagyon nemes kezdeményezés, amely egyrészt erősíti a család
egységét, közösséget épít, másrészt jótékony hatása lehet mind a környezetre, mind a településen
élők környezettudatosságára. Az említett emberi és közösségi tényezők mellett természetesen a
klímaváltozást is fontos megemlíteni, amellyel szemben egy fontos és jó lépést tehetne Mezőtúr.
Mint sokan tudjuk, ahol fa van bizonyítottan alacsonyabb a hőmérséklet és jobb a levegő. A sok
egymás mellé ültetett fa, vagy fasor esztétikailag is sokat alakít egy-egy városrész összképén, illetve
összességében magán a városképen is.
A családok kötődnek ezekhez a fákhoz azokon a településeken, ahol már régóta működik ez a
kezdeményezés, ezért rendszeresen figyelemmel kísérik a csemeték növekedését, mosolyogva
sétálnak el az érintett fasor mellett.
Előzetesen felmérést végeztem, hogy Mezőtúr mely területein szeretnék az itt élők, ha ilyen
„babafákat” ültetnénk és sok hasznos javaslatot, tanácsot kaptam, amelyek játszóterekhez és egyéb
közterületekhez kötődnek.
Előzetesen javasolt ültetési területek:
Ligeti-tó játszótere, Ifjúsági lakótelep 15. épület előtti játszótér, Gyermek-kert Óvoda játszótere,
Dózsa György út, Szolnoki út, Erkel Ferenc út, Túrkevei út.
Javaslatom szerint az ültetendő facsemetéket Mezőtúr Város Önkormányzata vásárolná meg, ezért
számításokat és egyeztetéseket folytattam a felmerülő költségekről és arról, hogy milyen fákat
érdemes ültetni, amely beleillik a városban már élő fák sorába és hosszútávon megfelelő lehet erre a
célra. A teljesség igénye nélkül: szivarfa, kőrisfa, juharfa, gesztenyefa, hársfa, platánfa.
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A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő KN Kft. szakemberével folytatott beszélgetés során
egyértelműen a tavaszi ültetésre tennénk javaslatot, hiszen ebben az időszakban ültethetőek a
szabadgyökerű fák, amelyeknek aktuális piaci ára kb. 5.000 Ft/ csemete áron mozognak.
Az elmúlt évek születési statisztikáját átnézve évente 150-180 gyermek születik Mezőtúron, ez
alapján, éves szinten kb. 850.000 Ft forrás szükséges a csemeték megvásárlására, amelyet javaslok
minden évben a város költségvetésében biztosítani.
Fentieket figyelembe véve, kérem önálló képviselői előterjesztésem megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2019. szeptember 16.
Szűcs Dániel sk.
önkormányzati képviselő
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Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2019.(IX.26.) Képviselő-testületi határozata
„Babafák” ültetéséről Mezőtúron
Mezőtúr Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján – az alábbi határozatot hozza:
1. Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján, Mezőtúr Város
Önkormányzata 2020 évtől, minden év március 31-ig Mezőtúr város területén az adott évet
megelőző évben Mezőtúron született gyermekek számával megegyező számú facsemetét
ültet.
2. A facsemeték ültetésének költségét 2020 évtől minden évben Mezőtúr Város
Önkormányzata költségvetési rendeletében tervezni kell.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2020. március 31-től folyamatos
A határozat végrehajtásában közreműködik:
Városüzemeltetési Osztály
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft.
A bizottsági határozatáról értesül:
Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
Batta Attila Viktor alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztály, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Gazdálkodási és Adóügyi Osztály
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., Mezőtúr,
Kávási Sándor utca 25.
8. Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Helyben
9. Ügyrendi Bizottság, Helyben
10. Képviselő-testület tagjai, Helyben
11. Szűcs Dániel képviselő, Helyben
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Mezőtúr, 2019. szeptember 18.

Herczeg Zsolt
polgármester

dr. Enyedi Mihály
jegyző
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