
 

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a kiskunhalasi közlekedési rendszer fejlesztését célzó pályázat során 

szükséges fakivágáshoz 

 

 

18/2021. (II. 10.) 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 veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt 

veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben 

eljárva az alábbi határozatot hozom: 

1. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Kiskunhalas, Jókai utcán (önkormányzati ingatlanon, hrsz: 1817 és 8273) kivágásra kerüljön 

17 db kanadai nyár (Populus x canadensis), 19 db fehér akác (Robinia pseudoacacia) és kb. 30 

m hosszú, 5 m széles sarjsáv, amely fő alkotó fajai a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és 

papíreper (Broussonetia papyrifera), azzal a kikötéssel, hogy a kivitelezést követő egy éven 

belül, a mindenkori főkertésszel egyeztetett módon gondoskodni kell a fás szárú növények 

pótlásáról. 

2. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Kiskunhalas, Thúry József utca (hrsz: 4674) és a Mátyás tér (hrsz: 4676) önkormányzati 

ingatlanokon kivágásra kerüljön 1 db tiszakürt boróka bokor (Juniperus sabina ’Tiszakürt’), 

13 db ezüsthárs (Tilia tomentosa), 7 db vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), 4 db kanadai 

nyár (Populus canadensis), 4 db törökmogyoró (Corylus colurna) és 1 db vérszilva (Prunus 

cerasifera ’Woodii’), azzal a kikötéssel, hogy a kivitelezést követő egy éven belül, a mindenkori 

főkertésszel egyeztetett módon gondoskodni kell a fás szárú növények pótlásáról. 

3. Kiskunhalas Város Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Kiskunhalas, Május 1. tér területén elhelyezkedő buszpályaudvar (hrsz: 2249) 

önkormányzati ingatlanon kivágásra kerüljön 1 db nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) és 4 

db korai juhar (Acer platanoides), azzal a kikötéssel, hogy a kivitelezést követő egy éven belül, 

a mindenkori főkertésszel egyeztetett módon gondoskodni kell a fás szárú növények 

pótlásáról. 

 

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

INDOKOLÁS 

Kiskunhalas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be, melynek célja a kiskunhalasi 

közlekedési rendszerek, többek között a kerékpárutak és központi buszpályaudvar fejlesztése. Ezen 

pályázatot a kiíró támogatásnak méltóra ítélt, így többek között a régi, leromlott állapotban lévő 

buszpályaudvar elbontásra kerül, helyén új, a kor- és az utazóközönség elvárásainak megfelelő, 

modern épület lesz kialakítva. Emellett a Jókai utcán elkészül egy kerékpárút, mely az Esze Tamás 

lakótelep kerékpárral történő megközelítését teszi biztonságosabbá, továbbá egy régi lakossági elvárás 

is megvalósul azzal, hogy a buszpályaudvar, a városközpont és a vasútállomás is közvetlenül össze 

lesz kötve kerékpárúttal, szintén gyorsabb és biztonságosabb közlekedést biztosítva a 

kerékpárosoknak. A tervek összeállítása, illetve a kivitelezővel történt helyszíni bejárások során 

törekedtünk olyan nyomvonalak meghatározására, melyek a lehető legkisebb beavatkozással járnak, 

azonban megállapítást nyert, hogy a pályázat sikeres kivitelezéséhez, a kivitelezési feladatok 

elvégzéshez több közterületen elkerülhetetlen a fás szárú növények leváltása. Ezen fák jelentős része 

időskorú, egészségi állapotuk sok esetben a kivitelezéstől is függetlenül indokolná a kivágásukat, egy 

részük azonban egészségügyileg nem kifogásolható, de elhelyezkedéséből adódóan megakadályoznák 

a sikeres kivitelezést. 

A fakivágással kapcsolatban főkertészi szakvéleményt kértünk a Halasi Városgazda Zrt-től, 

mely jelen határozat I-III. sz. mellékletét képezi. 

A főkertészi szakvélemény alapján mindenképpen szükséges 21 db kanadai nyár (Populus x 



 

canadensis), 19 db fehér akác (Robinia pseudoacacia), 1 db tiszakürt boróka bokor (Juniperus sabina 

’Tiszakürt’), 13 db ezüsthárs (Tilia tomentosa), 7 db vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), 4 db 

törökmogyoró (Corylus colurna), 1 db vérszilva (Prunus cerasifera ’Woodii’), 1 db nyugati ostorfa 

(Celtis occidentalis), 4 db korai juhar (Acer platanoides) és egy kb. 30 m hosszú, 5 m széles sarjsáv, 

amely fő alkotó fajai a fehér akác (Robinia pseudoacacia) és papíreper (Broussonetia papyrifera) 

kivágása, ellenkező esetben a kivitelezés nem végrehajtható. A kivitelezést követően a fás szárú 

növények pótlásáról egy éven belül a mindenkori főkertésszel egyeztetett módon gondoskodni kell. 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Polgármestereként a rendelkező részben foglaltak szerint 

határoztam. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdése alapján a veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a 

polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem 

foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. Magyarország Kormánya a vészhelyzet 

kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzet alatt Képviselő-

testületi ülés nem tartható, továbbá nem belátható, hogy a veszélyhelyzet mikor szűnik meg. 

Határozatomat a fentiekben meghatározottakra tekintettel, valamint a Kat. 46. § (4) bekezdésében 

biztosított hatáskörömben eljárva határoztam a fenti tárgyban. 

 

Kiskunhalas, 2021. február 10. 

 

 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HALASI  VÁROSGAZDA  
Beruházó, Szolgáltató és 
Vagyonkezelő Zrt. 
 
 

         Ikt.sz 82/2021                                                                              
          Ügyintéző: Greguss Viktor                  Tárgy: Fakivágással kapcsolatos szakvélemény 

                        (Jókai utcai kerékpárút kapcsán) 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Baics Tamás környezetvédelmi referens 

 

 

Tisztelt Baics Tamás! 
 

 

A Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason elnevezésű program, 

fakivágással kapcsolatos témakörére az alábbi szakvéleményt adom. 

 

 

A Jókai utca önkormányzati ingatlanon (hrsz: Kiskunhalas 1817, 8273) a terepbejárás alapján 

a következő fák kitermelése indokolt, kerékpárút építési munkálatai miatt. 

 

- 17 db kanadai nyár (Populus x canadensis) 

- 19 db fehér akác (Robinia pseudoacacia) 

- kb. 30 m hosszú, 5 m széles sarjsáv, amely fő alkotó fajai a fehér akác (Robinia 

pseudoacacia) és papíreper (Broussonetia papyrifera) 

 

 

A felsorolt fák az építési, felújítási munkálatokat, a kerékpárút későbbi használatba 

vételét és fenntartását elhelyezkedésük miatt akadályozzák.  

 

 

A kitermelendő egyedek állapota és kezelési javaslata: 

 

 

• A bicikliút nyomvonalában és a közút mellet elhelyezkedő kanadai nyárfák többsége 

leromló, elöregedő állapotot mutat. Törzsátmérőjük 50-100 cm, magasságuk 10-20 m.  

Felső lomkorona szintjükben több száraz, száradó ág látható, melyek veszélyeztethetik 

a jelenlegi és a jövőbeni közlekedést. Az említett problémák miatt a fák kivágása, 

tuskó és gyökérkitermelése javasolt.  

 

 

• A kerékpárút nyomvonalában kb. 30 méter hosszan elhúzódó, valószínűleg 

természetes úton megtelepedő tüskés akác és papíreper sarjsor található. A sarjak 

törzsátmérőjük 5-15 cm közötti, magasságuk 3-6 m. A sarjak agresszív terjedése miatt 

az egész növénytelep eltávolítása szükséges gyökerestől, a későbbi újraburjánzás, 

felsarjadás elkerülése végett.  

 

 



 

 

 

 

 

 

• A Jókai utca, Kolmann utca felőli végén, a kerékpárút tervezett nyomvonalában egy 

fehér akácok alkotta facsoportosulás található. A fák törzsátmérője 10-40 cm, koruk 

10-30 év, magasságuk 3-8 m közötti. Sarjhajtással terjedő akácok lévén, a későbbi 

általuk okozott problémák (útburkolat felnyomás, tüskés ágak útfelszínre kerülése) 

elkerülése végett, ajánlott gyökérrel együtti kitermelésük, a kerékpárút szelvény két 

méteres körzetében.  

 

 

A fentiek alapján a fák leváltása indokolt az alábbiak szerint: 

 

 

• A fák kitermelését a Halasi Városgazda Zrt. végezi, illetve végezteti el. A kitermelt 

faanyaggal a Halasi Városgazda Zrt. rendelkezik. A kitermelést a 2021.01.19-tól 

2021.02.28. közötti időszakban javaslom elvégezni. 

• A tuskók kitermelését, helyszínről való eltávolítását a kivitelező végzi, végezteti el. 

• A kitermelt fák pótlási kötelezettségeiről a kerékpárút kivitelezése, átadása után javasolt 

rendelkezni.  

 

 
Kiskunhalas, 2021. január 19. 

 

 

 

 

     Molnár Ferenc vezérigazgató megbízásából:                       

 

                   Greguss Viktor 

                                          ügyintéző 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                      Molnár Ferenc 

                            vezérigazgató    
   

 

 
 

 

 

 

Ikt.sz 139/2021                                                                              



 

          Ügyintéző: Greguss Viktor                     Tárgy: Fakivágással kapcsolatos 

szakvélemény  

                                                                                       (Thúry József utcai és Mátyás téri kerékpárút szakasz 

kapcsán) 

 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Baics Tamás környezetvédelmi referens 

 

 

Tisztelt Baics Tamás! 
 

 

A Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason elnevezésű program, 

fakivágással kapcsolatos témakörére az alábbi szakvéleményt adom. 

 

 

A Thúry József utca (hrsz: Kiskunhalas 4674) és a Mátyás tér (hrsz: Kiskunhalas 4676) 

önkormányzati ingatlanon a terepbejárás alapján a következő fák és bokor kitermelése 

indokolt, a tervezett kerékpárút építési munkálatai miatt. 

 

- 1 db Tiszakürt boróka bokor (Juniperus sabina ’Tiszakürt’) 

- 13 db ezüsthárs (Tilia tomentosa) 

- 7 db vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) 

- 4 db kanadai nyár (Populus canadensis) 

- 4 db törökmogyoró (Corylus colurna) 

- 1 db vérszilva (Prunus cerasifera ’Woodii’) 

 

A felsorolt növények az építési, felújítási munkálatokat, a kerékpárút későbbi 

használatba vételét és fenntartását elhelyezkedésük miatt akadályozzák.  

 

 

A kitermelendő egyedek állapota és kezelési javaslata: 

 

 

• A Thúry József utcában a jelenlegi parkoló és a későbbi bicikliút nyomvonalában 13 

db ezüsthárs található. Többségük fejlődési rendellenességet, leromló, elöregedő 

állapotot mutat. Törzsátmérőjük kb. 10-30 cm, magasságuk kb. 2-4 m.   

Elhelyezkedésük és a leromlott állapotuk miatt a fák kivágása, tuskó és 

gyökérkitermelése javasolt.  

 

• A Thúry József utcában a Szilády Áron Református Gimnázium és Kollégium kerítése 

és a közút közötti zöld sávban, a tervezett kerékpárút nyomvonalában 7 db 

vadgesztenyefa található. A fák koruknak és fajuknak megfelelő állapotúak, betegség 

jeleit nem mutatják. Törzsátmérőjük kb. 40-60 cm, magasságuk kb. 6-8 m. 

Kitermelésük elhelyezkedésük miatt szükséges.  

 

 

 

• A Mátyás teret érintő kerékpárút szakaszon 4 db kanadai nyár található. 

Törzsátmérőjük kb. 25-70 cm, magasságuk kb. 10-15 m. A fák egészségi állapota 

jelenleg jó de 



 

erős, földfelszín közeli gyökértevékenységük már jelenleg is károkat és veszélyforrást 

okoznak. 

Elhelyezkedésük és gyökértevékenységük által okozott problémák miatt javasolt 

kitermelésük. 

 

• A tervezett kerékpárút Mátyás téri szakaszán 4 db törökmogyoró és 1 db vérszilvafa is 

található. A fák törzsátmérője kb. 20-30 cm, magasságuk kb. 4-5 m. A fák erősen 

leromlott állapotúak. Koronájukban száradás, törzsükben gombásodás, korhadás jelei 

láthatóak. Elhelyezkedésük és leromlott állapotuk miatt a fák kivágása javasolt.  

 

 

 

 

A fentiek alapján a fák leváltása indokolt az alábbiak szerint: 

 

 

• A fák és tuskók kitermelését, helyszínről való eltávolítását a kivitelező végzi, végezteti el. 

• A kitermelt fák pótlási kötelezettségeiről a kerékpárút kivitelezése, átadása után javasolt 

rendelkezni.  

 

 
Kiskunhalas, 2021. február. 04. 

 

 

 

 

     Molnár Ferenc vezérigazgató megbízásából:                       

 

                   Greguss Viktor 

                                          ügyintéző 

 

                

 

 

 

 

 

                      Molnár Ferenc 

                            vezérigazgató    
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ikt.sz 81/2021                                                                              
          Ügyintéző: Greguss Viktor                        Tárgy: Fakivágással kapcsolatos 

szakvélemény 

                        (Központi buszpályaudvar kapcsán) 

 

Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 
Baics Tamás környezetvédelmi referens 

 

 

Tisztelt Baics Tamás! 
 

 

A Komplex közlekedésfejlesztési intézkedések Kiskunhalason elnevezésű program, 

fakivágással kapcsolatos témakörére az alábbi szakvéleményt adom. 

 

 

A Május 1. tér területén elhelyezkedő buszpályaudvar (hrsz: Kiskunhalas 2249) terepbejárása 

alapján, a következő fák kitermelése indokolt a pályaudvar bontási és újjáépítési munkálatai 

miatt. 

 

- 1 db nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) 

- 4 db korai juhar (Acer platanoides) 

 

 

A felsorolt fák az új buszpályaudvar építés jelentős tereprendezéssel járó munkálatait, 

elhelyezkedésük miatt akadályozzák.  

 

 

A kitermelendő egyedek állapota és kezelési javaslata: 

 

 

• A régi buszpályaudvar nyugati oldalán, egy korának és fajának megfelelő állapotú 

nyugati ostorfa található. Törzsátmérője 70 cm, kora 60-70 év, magassága 12 m.  

Habár állapota nem indokolja, az építési, tereprendezési munkálatok miatt kivágása 

elkerülhetetlen.  

 

• A Május 1. tér, Szász Károly utca felőli oldalán 4 db korai juhar található. 

Törzsátmérőjük kb. 15 cm, koruk 10-15 év, magasságuk 4-5 m. Mind a négy fa 

koronája száradásnak indult, valószínűleg a megnövekedett, közvetlen forgalmi 

hatásnak köszönhetően. Leromlott állapotuk és az építési, tereprendezési munkálatok 

miatt kivágásuk elkerülhetetlen.  

 

 

A fentiek alapján a fák leváltása indokolt az alábbiak szerint: 

 

 

• A fák és tuskók kitermelését, elszállítását a buszpályaudvar építésének kivitelezője végezi, 

illetve végezteti el. A kitermelést a 2021.01.19-tól 2021.02.28. közötti időszakban 

javaslom elvégezni. 

• A kitermelt fák pótlási kötelezettségeiről és a későbbi zöldterület rendezésről a 

buszpályaudvar kivitelezése után javasolt rendelkezni.  



 

 

 
Kiskunhalas, 2021. január 19. 

 

 

 

 

     Molnár Ferenc vezérigazgató megbízásából: 

 

 

 

 

 

 

                       

 

                   Greguss Viktor 

                                          ügyintéző 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

                      Molnár Ferenc 

                            vezérigazgató    
   

 

 
 

 


