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12/2020. (IV.15.) POLGÁRMESTERI HATÁROZAT 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 

szervezeti és működési szabályzatáról szóló 18/2014. (XI.28.) önkormányzati rendeletben, 

Magyarország Kormánya által a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020 (III.11.) Kormány-

rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kap-

csolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdé-

sében biztosított hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 

A Batthyány utcában lévő fasorból 5 db vadgesztenye (4 db az 5123/1 hrsz-ú, 1 db pedig 

az 5123/4 hrsz-ú területen) kerüljön kivágásra azzal a kikötéssel, hogy a fás szárú növé-

nyek pótlásának a kivágástól számított egy éven belül meg kell történnie. Döntésemről 

az első rendes képviselő-testületi ülésen beszámolok a Képviselő-testületnek.  

 

INDOKOLÁS 

 
A Batthyány utcában található Kiskunhalas egyik legidősebb fasora, mely közönséges 

vadgesztenyékből áll. A fás szárú növények közel százévesek, egy részük helyi védettség alatt 

áll. Az elmúlt években egészségi állapotuk erősen leromlott, melyet koruk mellett az akná-

zómoly kártékony hatása, illetve az érintésvédelmi gallyazások során végrehajtott folyamatos 

csonkolás okoz. Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes helyi 

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

rendelete alapján az 5123/1 hrsz-ú területen (Batthyány utca Fejérföld és Szabadkai utca kö-

zötti szakasza) lévő fasorból 63 egyed védelem alatt áll, azonban a fasorban lévő vadgeszte-

nyék tényleges példányszáma ettől magasabb. Ennek az az oka, hogy egy korábbi felmérés 

során egyértelművé vált, hogy több olyan gesztenyefa is van, melynek leváltása baleset- és 

vagyonvédelmi okból az elkövetkező években elkerülhetetlen lesz. Emiatt kezdeményezé-

sünkre, az illetékes nemzeti park igazgatóság, illetve a kormányhivatal véleménye és engedé-

lye alapján a 2017. évi rendeletmódosítás során a kiemelten rossz állapotban lévő gesztenye-

fákról lekerült a helyi védettség. 

A városi főkertész kezdeményezésére, tekintettel arra, hogy a fent említett fasorból a fo-

lyamatos kezelések ellenére is 5 db vadgesztenye leváltásáról rövid időn belül, baleset- és va-

gyonvédelmi okokból szükséges gondoskodni, helyszíni bejárást tartottunk. A bejáráson jelen 

volt a Kiskunsági Nemzeti Park Kiskunhalasi Őrkerületvezetője megbízásából a KNPI polgári 

természetőre is. Az érintett fákat megtekintettük, leváltásukat a megjelentek indokoltnak tart-

ják. Tekintettel arra, hogy nem kizárható, hogy a fatörzseken lévő odúkban denevérek, mada-

rak, illetve egyéb állatok élnek, a Nemzeti Park munkatársa kérte, hogy ezeken a kivágás előtt 

végezzük el az ultrahangos vizsgálatokat, illetve a kivágást is fokozott figyelemmel hajtsuk 

végre. 

 

Jelen döntésre azért van szükség, mert a fák egészségi állapota miatt kialakult helyzet közvet-

len balesetveszélyt jelent. 

 

Kiskunhalas, 2020. április 15. 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 


