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Tulajdonosi hozzájárulás fakivágáshoz a Kunfehértó 1927/1 hrsz. alatti ingatlanon 

tárgyban 

 

Tisztelt Bizottság! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata, Jánoshalma Városi Önkormányzat, valamint Kunfehértó 

Község Önkormányzata 2017. március 31-én megállapodást kötött a tulajdonukban lévő, 

Kunfehértó 1927/1 hrsz. alatti gyermektábor és ifjúsági tábor üzemeltetésére. A megállapodás 

értelmében Kunfehértó Község Önkormányzata vállalta a tábor üzemeltetését, az ingatlan 

állagmegóvását, karbantartását. 

2018. szeptember 12-én kelt levelében Kunfehértó Község Önkormányzata a 

megállapodásban rögzített karbantartási kötelezettségére hivatkozva Kiskunhalas Város 

Önkormányzatának tulajdonosi hozzájárulását kéri fakivágással kapcsolatban. A megkeresésben 

szereplő indoklás szerint a nyárfák és fenyők túlkorosak, egészségi állapotuk erősem megromlott, 

így méretükből, valamint rossz állapotukból kifolyólag komoly élet- és vagyonvédelmi kockázatot 

jelentenek. A szóban forgó fák nagy része erősen meg van dőlve, illetve száraz ágai folyamatosan 

töredeznek, kisebb-nagyobb károkat okozva ezzel a környező épületekben is. A kivágásra javasolt 

90 db fa szürkenyárból és vörösfenyőből áll. A fák állapotáról szóló pontosabb szakvélemény jelen 

előterjesztés I. sz. mellékletében található. A kivágott fák faanyagát elsősorban a kivágás 

ellentételezésére használnák fel, a maradvány faanyagért kapott díjat pedig a tábor karbantartására 

használnák fel.  

A tábor területén lévő további, fiatalabb faállomány (pl.: dió, platán, juhar) megmarad, a 

kivágott fák pótlását Kunfehértó Község Önkormányzata pedig még az idei évben pótolja 

kőrisekkel és szilekkel, melyek száma minimálisan 90 példány lesz, de cél a 110 darab csemete 

telepítése (területtől függően). 

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottság tulajdonosi hozzájárulását a fák kivágásához. 

 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Költségvetési, 

Gazdasági és Településfejlesztési Bizottsága a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletének 3. sz. melléklet 

2.2.15. pontjában biztosított jogkörében eljárva hozzájárul ahhoz, hogy a Kunfehértó 1927/1 

hrsz. alatti ingatlanon kivágásra kerüljön megközelítőleg 90 db veszélyes szürkenyár és 

vörösfenyő, azzal a kikötéssel, hogy a fák pótlásáról 2018. december 31-ig gondoskodni kell. 

Jelen tulajdonosi hozzájárulás csak abban az esetben érvényes, amennyiben Kunfehértó 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Jánoshalma Városi Önkormányzat 

Képviselő-testülete is tulajdonosi hozzájárulását adja a fák kivágásához. 
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Kiskunhalas, 2018. szeptember 18.  

 Fülöp Róbert s.k.  


