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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2018. március 29-i ülésére 
Batthyány utcai védett fasor gallyazása tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

A Halasi Városgazda Zrt. megbízásából Lucskai Levente Főkertész 2018. február 27-én megkereste a 
Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint elsőfokú, illetékes természetvédelmi hatóságot. 
A megkeresés szerint a Batthyány utcában lévő közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor 
gallyazása személy- és vagyonvédelmi szempontból mihamarabb szükségszerű lenne. 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi jelentőségű természeti 
emlékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rend.) 
értelmében az érintett fasor helyi védettség alatt áll, így vonatkozó jogszabályok alapján a jegyző gyakorolja 
az első fokú természetvédelmi hatósági jogkört. A Rend. 4. § (2) bekezdése kimondja: 

„A jegyző engedélye szükséges a védett fasorban lévő, valamint egyes védett egyedek természetes 
állapotának megváltoztatásához, kivágásához. Az erre vonatkozó döntést megelőzően az 
önkormányzat képviselő-testülete véleményt nyilvánít, kivéve, ha a fakivágás azonnali balesetveszély-
elhárítás érdekében történik.” 

Lucskai Levente Főkertész szakvéleményében (I. sz. melléklet) felhívja a figyelmet Batthyány utcában lévő, 
védettség alatt álló közönséges vadgesztenyék rossz állapotára, mely korukból, az érintésvédelmi 
gallyazások sokszor szakszerűtlen, túlzott mértékű végrehajtásából, valamint a kártevők károsító hatásából 
adódik. A Rend. 4. § (2) bekezdése alapján szükséges Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-
testületének a véleménye, mely alapján a Jegyző hozzájárulhat a védett fasorban lévő egyes védett egyedek 
természetes állapotának megváltoztatásához. A Jegyző ezen engedélyében előírhatja a gallyazás módját, 
valamint további feltételekhez kötheti a művelet végrehajtását. Az ilyen és ehhez hasonló védett fák, fasorok 
gallyazásánál többek között alapvető fontosságú, hogy: 

- az érintett fák esetében a gallyazás kizárólag a legszükségesebb mértékben végezhető el, 
- az érintett fasorból fát kivágni nem szabad, ha erre szükség lenne, azt külön eljárásban kell 
kivizsgálni, 
- Az érintett fák gallyazása során fellelt fészkekről, odúkról minden esetben értesíteni kell a 
természetvédelmi hatóságot, mellyel egyidejűleg be kell szüntetni a további munkavégzést. 

 

Határozati javaslat: 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Batthyány utcában lévő, védett, 
közönséges vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor gallyazását, egyetért annak szükségességével, 
azzal a kikötéssel, hogy a fasor gallyazását a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
által kiadott hozzájárulás szerint kell elvégezni, amely a jogszabályokon alapuló, a jelen gallyazáshoz 
kapcsolódó olyan előírásokat és korlátozásokat tartalmaz, amelyek biztosítják a védett egyedek 
szakszerű gallyazását, valamint azok hosszú távú fennmaradását. 
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