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Növényültetési terv előzetes véleményezése
ELŐTERJESZTÉS
a képviselő-testület 2017. augusztus 25-i ülésére
Tárgyalja
Ülés
Szavazás
Szociális bizottság
Nyílt
Nyílt szavazás
Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság
Zárt
Titkos szavazás
Közbeszerzési Bizottság
Egyszerű többség
Képviselő-testület
Minősített többség
1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása
Tisztelt Képviselő-testület!
Képviselői kezdeményezésre Kovács Miklós tervező felkérést kapott a Mindszenty szoborcsoport körüli park terveinek elkészítésére.
Érkezett a Polgármesteri Hivatalba olyan vélemény, hogy nem ezt a tervet kellene megvalósítani. A szobrásznak történő megküldés előtt kérem a Képviselő-testület véleményét a tervekről.
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.

Rétság, 2017. augusztus 11.
Hegedűs Ferenc
polgármester

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végrehajtása:
3. Jogszabályi háttér:
4. Határozati javaslat:
„A” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mindszenty emlékpark növényültetési terveinek véleményezéséről készített előterjesztést.
1 oldal a 2 oldalból

Növényültetési terv előzetes véleményezése

2017. 08.25 -i Kt. ülésre

A képviselő-testület a tervet elfogadja. A terveket el kell küldeni a szoborcsoportot készítő szobrásznak.
Határidő: 2017. szeptember 11.
Felelős: polgármester

„B” változat
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
/2017.(VIII.25.) KT. HATÁROZATA
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Mindszenty emlékpark növényültetési terveinek véleményezéséről készített előterjesztést.
A képviselő-testület mellékletben lévő tervet nem fogadja el. A Képviselő-testület a park kialakítására az alábbi javaslatot teszi:
………………………………………………
A testületi javaslatot meg kell küldeni a terveket készítő Kovaterv Kft. tervezője részére.
Határidő: 2017. szeptember 11.
Felelős: polgármester

Záradék:
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz
Dr. Varga Tibor
jegyző
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MÜLLER KRISZTINA táj- és kertépítész, vezetõ terve
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2316 Tököl, Bem utca 4.
email: napkert@gmail.com
tel.: 36 30 555 4270

2017. július 12.

Budapest, II., Nagybányai u. 83/a.

KERTTERV

Koncepció:
A szobor előtt és mögött az örökzöld szőnyeg- kiültetés (madárbirs) magát az élet utat
szimbolizálja: Mindszenty előtt egyre szűkül, ahogy fogságról-fogságra fogy körülötte levegő.
Pallavicini előtt pedig kitágul, hisz ő pár nap múlva meghal és átlép az öröklétbe.
Mindszenty bal oldalán a koncentrikus körök a világ belső rendjét, míg jobb oldalán a sugárrendszerű ágyások a emberi lét kifelé ható működésére utalnak.

Előkészítő munkák
Gyepnyesés:
A gyepes zöldfelület teljes területén a növényágyások előkészítéséhez gyepnyesés és a
gyepnyesés szintje alatt 5-6 cm fáradt talaj leszedése és elhordása javasolt.
Burkolatépítés:
Építészeti terv szerint.

Tereprendezés
A növénytelepítésre kijelölt területekre, a burkolati szegélyek elkészülte és a terület finom
tereprendezés után 10 cm termőföldterítés történik, a burkolati szegély szintje alatt 3 cm-rel.
A felszíni vizek a zöldfelületeken elszikkaszthatók.

Növénytelepítési munkák
Növényágyások kitűzés:
Manuálisan, 2 alappontból történik, ívmetszéssel.
A koncentrikus körök kijelölése a kör alakú tervezésin terület középpontjából, mint alappontból, a
sugárirányú ágyás-osztások a burkolati szegély és a tervezett kiskockakő burkolat találkozási
pontjából, mit alappontból történik.
Ültetendő növények előkészítés:
Növényültetés a beültetendő növények földlabdájának vízzel telítése után kezdhető meg.
Lomblevelű örökzöldek ültetése:
Ültető gödör mérete: 0,4x0,4x0,4 m
Ültető talajt tőzeggel dúsítani kell és ajánlott tövenként 40 dkg „gyökéritató” bedolgozása.
Lombhullató cserjék ültetése:
Ültető gödör mérete: 0,4x0,4x0,4 m
Ültető talajt tőzeggel dúsítani kell és tövenként ajánlott 20 dkg „gyökéritató” bedolgozása.
Évelők ültetése:
Ültető talajt komposzttal dúsítani kell.
Öntözés:
Ültetéskor az ültetést követő öntözésről az évszaknak és időjárásnak megfelelő mértékben kell
gondoskodni.
Mulcsterítés:
Sterilizált hántolt fenyő féreg, kis szemcse méretű (3-6 cm), terítés: 5-8 cm vtg./m2
Müller Krisztina

napkert@gmail.com
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Fenntartás
Általános megjegyzés: fenntartási munkákat szakemberek végezhetik. A feladatok hónapokra
bontása irányadó, a munkák elvégzését az adott időszak időjárási viszonyainak megfelelően kell
végezni.
Az aszályosnak ígérkező években a növények egészséges fejlődését a mélyen gyökeresedés
biztosíthatja. A mélyen gyökeresedést segíthető, ha az ültetést követő 2 évben az öntözés
rendszeres, de csak 3 naponta a szokásos 5-8 cm beáztatásán túl 15-20 cm mély talajréteg
beáztatása történik.
cserjék
º február: elszáradt növényi részek lemetszése
º március-április: kifagyott, elszáradt növények pótlása
cserjék alatt a telepítés után 2-3 évig tápanyag utánpótlás komposzttakarással, mulcsozott
cserjék alatt a mulcs elhúzásával
º április-október: friss telepítést 2-3 évig 3 naponta öntözzük, időjárástól függően
º júniusban és szeptember: cserjék egészségi állapotának ellenőrzése, beteghajtások lemetszése,
eltávolítása
évelők
º kora tavasszal az ősszel el nem távolított elszáradt növényi részek leszedése
º április-október: öntözés megkezdése 2-3 napi rendszerességgel, időjárástól és fekvéstől függően,
az árnyékos fekvésben ritkább öntözés is elég
egyes évelők visszametszése
º szeptember: évelők visszametszése

ANYAGKIÍRÁS

1.

2.

3.
4.
5.
6.

ÉPÍTÉSI- ÉS TEREPALAKÍTÁSI MUNKÁK
Gyepnyesés,
és nyersföld leszedése 10cm- vtg-ban, nyesedék és föld
elszállítása lerakóhelyre - 220,00 m2-en
Tereprendezés
10
cm
termőföld
terítésével,
finom
tereprendezéssel – 220,00 m2-en
NÖVÉNYTELEPÍTÉSI MUNKÁK
Lomblevelű örökzöldek 20/30
Lombhullató cserjék 30/40
Évelők ültetése
Mulcsterítés 220,00 m2-en

Müller Krisztina

napkert@gmail.com
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KIÜLTETÉSI NÖVÉNYLISTA
Örökzöld cserjék
1.
Cotoneaster Bella

szőnyeg madárbirs

20/30

245

Lombhullató cserje
2.
Rosa The Fairy

talajtakaró rózsa

30/40

215

gyöngyvessző

30/40

200

3.

Spiraea j. Goldflame

Évelő
4.
Salvia officinalis

orvosi zsálya

320

Tököl, 2017. július 12.
Müller Krisztina
táj- és kertépítész vezető tervező

Müller Krisztina

napkert@gmail.com
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