
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2022. január 20-án megtartott  
üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
4/2022. Kth. 

Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezelése, leváltása és pótlása 
 

H a t á r o z a t  

 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a főkertész 

beszámolóját a Kiskunhalas Város közigazgatási területén található veszélyes fákról, 
illetve fatelepítésekről az I. , illetve a II. melléklet szerinti tartalommal. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 
az I. sz. mellékletben újonnan bekerült veszélyes fák kezeléséhez, szükség szerinti 
kivágásukhoz azzal a kikötéssel, hogy a kivágást követő egy éven belül a mindenkori 
főkertész gondoskodik a kivágott növények pótlásáról. 

 
Határidő: 2022. január 20. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Mongyi Marianna, elnök, Zöld Híd Környezetvédők Egyesülete, Mérleg utca 3. 
Pajor Zoltán elnök, Hazatalálás Baráti Kör Egyesület, Széchenyi utca 16. III./16. 
Greguss Viktor főkertész 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető,  
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
 

K. m. f. 
 

Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző helyett: 
 
Fülöp Róbert s.k.       dr. Rékasi Cecília s.k. 

 
 

Jegyzőkönyvet hitelesítő képviselők: 
 

 

Takácsné Márta Gabriella s.k.      Szabadi István s.k.  

 

Kivonat hiteléül: 2022. január 20. 

  



 

 

 
I. melléklet 

 

Kiskunhalas Város Polgármesterének a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére 

Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról tárgyában készült 

határozathoz 

 

Veszélyes, kezelésre szoruló fák listája 

 

helyszín 
helyraj

zi szám 

fafaj  

(db) 

törzsátmérő/ 

magasság 

(kb.) 

kor  

(kb. 

év) 

kezelési javaslat 

Megvalósult kezelések 

Kertvárosi 
iskola focipálya 

2896 
 

kínai nyár (15) 
30-40 cm / 20 

m 
 

40 
szárazgallyazás – 

megtörtént 

Tó utca 23. 4173 csavarfűz (1) 50 cm / 12 m 
60-
70 

szárazgallyazás – 
megtörtént 

Magyar utca 2247 kínai nyár (2) 50 cm / 15 m 50 kivágás – megtörtént 

Kalap-József 
Attila u. sarok 

4534 platán (2) 80 cm / 25 m 60 
kiszáradt fák kivágása - 

megtörtént 

Elvégzésre váró kezelések 

Erzsébet 

királyné téri 

játszótér 

2604/1

6 

kanadai nyár 

(30) 

60-80 cm / 30 

m 

50-

60 
szárazgallyazás/kivágás 

Esze Tamás Ltp. 
1815/6

2 

kanadai nyár 

(48) 

40-120 cm /  

20-30 m 

30-

70 

kivágás /  

szárazgallyazás 

megtörtént 

Tó utca 43. 4173 vénic szil (1) 50 cm / 15 m 
60-

70 
szárazgallyazás 

Hulladékudvar 
6023/1

0 
fehér nyár (1) 90 cm / 25 m 70 koronakönnyítés 

Felsővárosi 

iskola 

2171 és 

1904 
platán (21) 

60-120 cm / 30 

m 
100 koronakönnyítés 

Szabadság tér 2171 
kocsányos 

tölgy (1) 
100 cm / 25 m 100 szárazgallyazás 

Fácán utca 2. 
366 és 

367 
japánakác (1) 40 cm / 12 m 50 

szárazgallyazás/ 

koronakönnyítés 

Széchenyi u. 

100. 
1839/1 

kanadai nyár 

(2) 
120 cm / 30 m 

60-

70 
kivágás 

Sóstó part 53-as 

mentén 
6391 csavarfűz (1) 40 cm / 13 m 

40-

50 
kivágás 

Erdei tér 
4756/1

0 
ezüstjuhar (2) 50 cm / 20 m 50 

kivágás/koronakönnyíté

s 

Felsővárosi 

víztározó 
892/2  fehér nyár (1) 50 cm / 25 m 50 koronakönnyítés 



 

 

2021. június 24. óta felvett feladatok 

Vihar u. 17.  3873 
nagylevelű 

hárs (1) 
80 cm / 20m 80 koronakönnyítés 

Széchenyi u. 58. 1839/1 
jegenye nyár 

(1) 
100 cm / 25m 60 kivágás 

Vörösmarty u.  

105 – 107. 
2037 korai juhar (1) 

60-70 cm / 

20m 
70 koronakönnyítés 

Kuruc vitézek 
4730/3

1 
nemes nyár (1) 

70-80 cm / 

25m 
50 koronakönnyítés 

Szent Gál u. 1. 809 nemes nyár (3) 
80-120 cm / 

25m 
60 koronakönnyítés 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

II. melléklet 

 
Kiskunhalas Város Polgármesterének a Képviselő-testület 2022. január 20-i ülésére 

Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról tárgyában készült 

határozathoz 

 

 

Telepített fák listája  

(2021. június 24. óta megvalósult telepítések) 

 

 

 Platán utca: 10 db csörgőfa 

 Kórház parkoló: 38 db császárfa és virágos kőris vegyesen 

 Csetényi Park, tópart: 18 db mocsári ciprus 

 Jókai utcai kerékpárút mentén: 7 db lepényfa 

 Kutyafuttató környéke: 11 db császárfa 

 Kuruc vitézek téri óvoda és bölcsőde: 9 db páfrányfenyő, mezei juhar, tulipánfa és 

ezüstjuhar vegyesen 

 Kisfaludy utca: 9 db nagylevelű hárs 

 Fejérföld utca: 22 db oszlopos tölgy 

 Kazal utca: 11 db korai juhar, nagylevelű hárs és dió vegyesen 

 Thury József utca: 17 db virágos kőris, tulipánfa és örökzöld magnólia vegyesen 

 Bethlen Gábor tér: 23 db ostorfa, ezüstjuhar és törökmogyoró vegyesen 

 Bibó Emlékpark (Karacs Teréz utca): 25 db hárs, ostorfa és tölgy vegyesen 

 Sportpálya:16 db császárfa és csörgőfa vegyesen 

 

 

 

 


