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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésére 
Felhatalmazás kérése önkormányzati beruházások esetén szükséges fakivágáshoz  

tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) számú önkormányzati rendelet, A Képviselő-testület Bizottságai 
Feladatköre, Átruházott Feladat és Hatáskörök című 3. sz. mellékletének 2.2.15. pontja alapján az 

önkormányzati tulajdonú ingatlanokon történő fakivágás esetén átruházott hatáskörben főkertészi 

szakvélemény ismeretében a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság ad 

tulajdonosi hozzájárulást a fás szárú növények kivágásához.  

Kiskunhalas Város Önkormányzatának munkatársai, illetve a szerződött partnerei a beruházások 

tervezése és kivitelezése során lehetőségeikhez mérten ragaszkodnak minden fás szárú növény megtartásához, 

így a munkálataikat ezekhez igazítják, azonban számos esetben ez nem megoldható, vagy éppen az érintett fa 

olyan egészégi állapotban van, hogy annak leváltása a kivitelezéstől függetlenül is javasolt lenne.  

Annak érdekében, hogy a beruházások zavartalanul haladhassanak, a kivitelezés folyamatát ne kelljen 

bizottsági ülés időpontjáig felfüggeszteni, szükséges a polgármester felhatalmazása Képviselő-Testülettől arra 

vonatkozólag, hogy kizárólag az önkormányzati területen történő, önkormányzati beruházások esetében, a 

soron kívül felmerülő fakivágások kapcsán, a mindenkori főkertész előzetes szakvéleménye alapján, döntsön 

az érintett fák leváltásáról. A felhatalmazás annak visszavonásáig szólna, illetve a döntésnek minden esetben 

tartalmaznia kell pótlási kötelezettséget, melyet előzetesen szintén a mindenkori főkertész véleménye alapján 

kell elrendelni, illetőleg ehhez határnapot is meg kell állapítani.  

Településünk fás szárú növényeinek védelme és a leváltások nyomon követhetősége érdekében a 

Polgármesternek minden évben be kell számolnia indoklással együtt a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és 

Településfejlesztési Bizottságnak, hogy a jelen felhatalmazás alapján mely faleváltásokhoz járult hozzá, illetve 

azok esetében milyen pótlási kötelezettség került előírásra.  
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-Testületet a felhatalmazás megadásához! 
 
Határozati javaslat: 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Fülöp Róbert 
polgármestert, hogy az önkormányzati beruházások esetében, tekintettel a mindenkori 
főkertész előzetes szakvéleményére, döntsön a kivitelezés szempontjából elengedhetetlen, azt 
akadályozó fák leváltásáról, azzal a kikötéssel, hogy a döntés tartalmazzon pótlási 
kötelezettségre vonatkozó rendelkezést is, valamint a jelen határozat által elrendelhető 
faleváltásokról adjon tájékoztatást a beruházások előrehaladásáról szóló tájékoztatóban. 
 
Határidő: 2020. június 25. 

      Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
 Végrehajtásért felelős: Baics Tamás 
      Képviselő-testület határozatáról értesül:  

Tóth Péter osztályvezető - Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
Molnár Ferenc vezérigazgató – Halasi Városgazda Zrt. 
 
 

Kiskunhalas, 2020. június 15. 

                       Fülöp Róbert s.k. 
 


