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Kiskunhalas Város Polgármesterének 
 

ELQTERJESZTÉSE 
a KépviselQ-testület 2023. március 30-i ülésére 

Utólagos hozzájárulás a Vasút utcai helyi védett vadgesztenye fasor egy egyedének 
kivágásához tárgyában 

Tisztelt KépviselQ-testület! 
 

Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testületének az egyes helyi jelentQségq 

természeti emlékek védetté nyilvánításáról szóló 17/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete 

rögzíti, hogy többek között a Kiskunhalas Vasút utcában lévQ közönséges vadgesztenyesor 

helyi védettségét élvez. A jogszabály rendelkezik arról is, hogy a védett fás szárú növények 

természetes állapotába csak a jegyzQ elQzetes engedélyével lehet beavatkozni, melytQl csak a 

közvetlen élet- és vagyonvédelmi veszélyeztetés esetében szabad eltekinteni. Az ilyen esetekrQl 

haladéktalanul értesíteni kell a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzQjét, mint 

elsQfokú környezetvédelmi hatóságot. 

A Kiskunhalas, Vasút utca 9. számú (4898/1. hrsz) ingatlan elQtti közterületen álló védett 

vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) fasor egyik egyede súlyos gyökérnyaki korhadásban 

szenved. A városi fQkertész 2023. március 10-i helyszíni vizsgálata alapján az érintett fa 

veszélyhelyzetet jelent a környezetére. A fa erQsen leromlott egészségi állapota 

visszafordíthatatlan, kivágása elkerülhetetlenné vált. Az egyed az épített városi környezetben 

komoly veszélyforrást jelent, személyi sérüléseket és anyagi károkat is okozhatna, így a 

fQkertész mihamarabbi kivágását rendelte el. Tekintettel a fentiekre a fa és a tuskó kitermelését 

a Halasi Városgazda Zrt. elQre egyeztetett idQpontban, 2023. március 21-én fogja elvégezni. 

 A fQkertész által készített szakvélemény (Melléklet) leírja, hogy a kivágott fa pótlásáról 

tekintettel a környezeti adottságokra, legkésQbb egy éven belül gondoskodik. 

 

Kérem a Tisztelt KépviselQ-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására. 

Határozati javaslat: 

Kiskunhalas Város Önkormányzata KépviselQ-testülete utólagos hozzájárulását adja a 
Kiskunhalas, Vasút u. 9. (4898/1. hrsz) számú ingatlan elQtti helyi védett közönséges 
gesztenye kivágásához a mellékletben lévQ fQkertészi szakvélemény alapján, azzal a 
kikötéssel, hogy a kivágott fa pótlásáról egy éven belül a mindenkori fQkertész 
gondoskodik. 
 
HatáridQ: 2023. március 30. 
FelelQs: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelQs: Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintézQ 
KépviselQ-testület határozatáról értesül:  

- Mongyi Marianna, elnök, Zöld Híd KörnyezetvédQk Egyesülete  
(6400 Kiskunhalas, Mérleg utca 3.) 

- Pajor Zoltán, elnök, Hazatalálás Baráti Kör Egyesület 
(6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 16. III./16.) 

- Greguss Viktor fQkertész 
- Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és fQépítészi osztályvezetQ, 
- Farkas Zsófia környezetvédelmi ügyintézQ 

 
Kiskunhalas, 2023. március 21. 
 

Fülöp Róbert s.k. 
 



Melléklet 
 
 




