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Az előterjesztést előkészítésében közreműködött: 

Településfejlesztési Osztály 

Feketéné Farkas Ildikó kertészmérnök 

 Előterjesztést tárgyalja  

 Pénzügyi Bizottság 

  

  

 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2010. december 16-i ülésére 

 

Tájékoztató a közterületek virágosítási 

programjáról, az elmúlt évben tett intézkedésekről 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 74/2010. (III.25.) sz határozatával 

döntött a „Virágos városért” feladatok meghatározásáról, bruttó: 2.000.000,- Ft erejéig.  

Abony Város Önkormányzata 200 db facsemetével, míg Varga Sándorné által képviselt a 

Városunk Fejlődésért Egyesület további 200 db facsemete vásárlásával támogatta Abony 

fásítási programját. A 400 db facsemete a Városi Strand faiskolájában került elhelyezésre és 

gondozásukat is folyamatosan ott végzik. 

 

A facsemeték fajta és darabszám szerint a következők: 

- 100 db tölgyfa,  

- 100 db fehértörzsű nyírfa,  

- 100 db platánfa,  

- 100 db kőrisfa  

 

A virággal beültetett területek a 2010. március 16-ától közmunka program keretén belül 

foglalkoztatott Feketéné Farkas Ildikó kertészmérnök vezetésével kerültek kiépítésre és 

gondozásra. Feketéné Farkas Ildikó Abony Város zöldfelületeiről, virágosításáról és a fásítási 

programról szóló helyzetjelentése az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

 

A virágosítás program keretén belül 2010-ben Abony Város területén az alábbi munkálatok 

elvégzése történt meg. 

 

A fásítási program keretén belül a metszési munkálatok elvégezése megtörtént az előző évben 

elültetett facsemetéken, illetve az alábbi táblázatban látható helyszíneken. 
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Helyszín 
Metszett 

facsemeték száma 
(darab) 

Kálvin utcai játszótér 55 

Herman Ottó utca 23 

Táncsics Mihály utca 57 

Magyar Benigna utca 71 

Sportpálya 41 

 

 

A virágosítási program keretén belül az ültetett virágokra vonatkozó adatok az alábbi 

táblázatokban láthatók. 

 

Helyszín 
Ültetett virágok 
száma (darab) 

Virágok fajtája 

Főtér 1800 begónia 

Kinizsi városkapu 400 begónia 

 

 

Helyszín Hová Darabszám Virágtartó típusa 
Ültetett 

növények 
fajtája 

Főtér kandeláber 30 négyes virágtartó muskátli 

Központ virágcserép 40 kettes virágtartó futómuskátli 

40-es úton a postától 
a Spar üzletig 

villanyoszlop   
tűzhorgonyzott 

virágtartó 
futómuskátli 

 

A fentieken kívül minden oktatási intézménynél, a városkapu mindkét oldalán, a Rossmann 

áruház előtt, a COOP áruház előtti területen, Abony Város Önkormányzat és a Kossuth 

cukrászdát összekötő sétány területén, a sportpályán illetve a vasútállomás előtti területen is 

történt virágosítás. 

 

Az összes elvégzett virágosításhoz, több mint 10.000 növény, valamint 200 darab 

virághagyma lett elültetve. 

A 2010. évi tényleges kiadás bruttó 1.701.159,- Ft volt. (Előterjesztés 2. számú melléklete) 
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Tisztelt Képviselő testület! 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását, és az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 

……../2010. (XII.16.) számú Képviselő testületi határozat 

 

Tájékoztató a közterületek virágosítási programjáról, az elmúlt évben tett 

intézkedésekről 

 

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozta: 

 

A Képviselő-testület a közterületek virágosítási programjáról, az elmúlt évben tett 

intézkedésekről szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. 

 

 

Értesül: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 Dr. Németh Mónika jegyző 

 Urbán Ildikó aljegyző 

 Polgármesteri Hivatal osztályvezetői 

 

 

 

 

Abony, 2010. november 26. 

  

 

 

 

 

 

 

 Romhányiné Dr. Balogh Edit s.k 

 Polgármester 

 

 


