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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 
a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság 

 2021. augusztus 26-i rendkívüli ülésére 
A kiskunhalasi Sóstó-parton lévő veszélyes fák kezelése 

tárgyában 
 
Tisztelt Bizottság! 

Kiskunhalas Város területén jelentős faállomány található, melynek egy része sajnos elöregedett 
állapotban van. A kiskunhalasi Sóstó környezete, partvonala esetében is elmondható ez az állapot, főként 
az 53-as és a tó közötti, horgászok és turisták által előszeretettel és gyakran látogatott zöldsáv 
vonatkozásában. A Sóstó Sporthorgász Egyesület előző, illetve jelenlegi vezetése is észlelte ezen 
problémát, így felkérte a városi főkertészt, hogy az érintett partszakaszon lévő faállományt vizsgálja 
meg. A kérés alapja az volt, hogy az elmúlt években számos száraz ág tört le, illetve több fa is kidőlt. A 
szerencsének köszönhetően, egyelőre ezekből adódóan komoly kár nem keletkezett, személyi sérülés 
nem történt, de a fás szárú növények folyamatosan romló állapota miatt egyre gyakoribbá váltak az 
ágtörések. Tekintettel erre, a Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kiskunhalasi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége több alkalommal is jelezte az egyesületnek, hogy a veszélyes fák 
kitermeléséről gondoskodjon. A Halasi Városgazda Zrt. a kért szakvéleményt elkészítette, mely jelen 
előterjesztés I. sz. melléklete tartalmazza. A szakvélemény közvetlen veszélyesség, vagy kiszáradás 
okán 37 db fát jelölt meg kivágandónak, illetve további 52 db fa szárazgallyazásra, koronakönnyítésre 
szorul.  

Az augusztus első hetében jelentkező heves viharok, szeles időjárás miatt azonban ismételten több 
fa is kidőlt, illetve számos vastag száraz ág szakadt le. Az egyesület vezetője, egyeztetve Fülöp Róbert 
Polgármester Úrral és Kollárné Dr. Lengyel Linda jegyzővel, a Katasztrófavédelem kötelezése alapján, 
élet- és vagyonvédelmi szempontokra hivatkozva a veszélyes fák gallyazása, koronakönnyítése, illetve 
végső esetben kivágása mellett döntött. A nem veszélyes fákat jelen munkálatok nem érintették, ezek 
esztétikai, illetve egyéb kezelései későbbi időpontban, előzetes szakvélemény alapján fognak 
megtörténni. 

Jelen előterjesztésben kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat elfogadására. 

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 rendelet 3. melléklet 2.2.15 pontjában 
biztosított jogkörében eljárva elfogadja, hogy a Kiskunhalas, Sóstó partvonala (Sóstó és 53-as 
főútvonal közötti szakasz, hrsz 6391) területén lévő, korábbi szakvélemény által is veszélyes 
státuszba sorolt fás szárú növények kezelése (gallyazása, koronakönnyítése, illetve végső esetben 
kivágása) közvetlen élet- és vagyonvédelmi okokra hivatkozva, soron kívül megtörtént, azzal a 
kikötéssel, hogy a kitermelt fák pótlása, a mindenkori főkertésszel egyeztetett módon és 
fafajokkal, legkésőbb 2022. december 31-ig történjen meg.  
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 - Dobos János, elnök (Sóstó Sporthorgász Egyesület) 
 - Molnár Ferenc, vezérigazgató (Halasi Városgazda Zrt.) 

- Greguss Viktor főkertész 
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