
 

 

KIVONAT 

 

A Képviselő-testület 2021. június 24-én megtartott  
 üléséről készült jegyzőkönyvből 

 
31/2021. Kth. 

Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról 
 

H a t á r o z a t  

 
1.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a mindenkori főkertészt, 

hogy a Kiskunhalas Város közigazgatási területén található veszélyes fákról vezessen 
naprakész listát, illetve készítsen erről beszámolót, melyet legalább fél éves 
rendszerességgel Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszt 
tárgyalásra. 

2.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tekintettel a költségvetés adta 
lehetőségekre, veszélyességi sorrend szerint folyamatosan gondoskodik a veszélyes fák 
leváltásához és pótlásához szükséges forrás biztosításáról. 

3.) Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja 
az I. sz. mellékletben szereplő veszélyes fák kezeléséhez, szükség szerinti kivágásukhoz 
azzal a kikötéssel, hogy az egyes fák kezelése, vagy kivágása előtt a döntésbe bevont civil 
szervezetekkel külön egyeztetés szükséges, illetve a kivágást követő egy éven belül a 
mindenkori főkertész gondoskodik a kivágott növények pótlásáról. 

 
Határidő: 2021. június 24. 
Felelős:  Fülöp Róbert polgármester 
 
A Képviselő-testület jelen határozatáról értesül:  
 
Mongyi Marianna, elnök, Zöld Híd Környezetvédők Egyesülete  
(6400 Kiskunhalas, Mérleg utca 3.) 
Pajor Zoltán, elnök, Hazatalálás Baráti Kör Egyesület 
(6400 Kiskunhalas, Széchenyi utca 16. III./16.) 
Greguss Viktor főkertész 
Tóth Péter városfejlesztési, üzemeltetési és főépítészi osztályvezető, 
Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 
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Felelős: Kollárné dr. Lengyel Linda jegyző 
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I. sz. melléklet 
Kiskunhalas Város Polgármesterének a Képviselő-testület 2021. június 24-i ülésére 

Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról tárgyában készült 
előterjesztéséhez 

Veszélyes, kezelésre szoruló fák listája 
 

Helyszín 

Fafaj és 

példányszám 

(db) 

Törzsátmérő/ 

magasság 

Kor 

(év) 
Kezelési javaslat 

Kertvárosi 
Általános Iskola 

/focipálya/ 
kínai nyár (15) 30-40cm / 20 m 40 

szárazgallyazás/ 
kivágás 

József Attila u. 2. platán (2) 80-140cm / 25m 80 kivágás 

Erzsébet Királyné 
tér /játszótér/ 

kanadai nyár 
(30) 

60-80 cm / 30 m 50-60 
szárazgallyazás/ 

kivágás 

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

Tó utca 43. vénic szil (1) 50 cm / 15 m 60-70 szárazgallyazás 

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

Felsővárosi 
Általános Iskola 

platán (21) 60-120cm / 30m 100 koronakönnyítés 

Szabadság tér 
kocsányos tölgy 

(1) 
100cm / 25 m 100 szárazgallyazás 

Fácán utca 2. japánakác (1) 40cm / 12 m 50 
szárazgallyazás/ 
koronakönnyítés 

Széchenyi u. 100. kanadai nyár (2) 120 cm / 30 m 60-70 kivágás 

Esze Tamás Ltp. 
kanadai nyár 

(48) 
40-120 cm / 20-

30 m 
30-70 kivágás 

Kőrösi út, 53-as 
főút mentén 

fehér/kanadai/ 
jegenye nyár 

(52) 

40-80 cm / 20-
30 m 

30-60 
kivágás/ 

koronakönnyítés 

Sóstó Csárda 
/parkoló/ 

jegenye nyár (1) 100 cm / 30 m 60 kivágás 

Sóstó part, 53-as 
mentén 

csavarfűz (1) 40 cm / 13 m 40-50 kivágás 

Majsai út kínai nyár (45) 
30-40 cm/ 10-15 

m 
40 kivágás 

Erdei tér ezüstjuhar (2) 50 cm / 20 m 50 
kivágás/ 

koronakönnyítés 

Felsővárosi 
víztározó 

fehér nyár (1) 50 cm / 25 m 50 koronakönnyítés 

 



 

 

II. sz. melléklet 

Kiskunhalas Város Polgármesterének a Képviselő-testület 2021. június 24-i ülésére 
Kiskunhalas Város veszélyes fáinak kezeléséről, leváltásáról és pótlásáról tárgyában készült 

előterjesztéséhez 
 
 

Telepített fák listája  
(2020 ősz - 2021 tavasz) 

 
1.) Ady Endre u. és Szász Károly u. 

- 19 db csörgőfa 
- 40 db oszlopos juhar 

 
2.) Platán utca 

- 55 db csörgőfa 
 

3.) Sóstó partvonal: 
- 3 db kőris 

 
4.) Sportpálya: 

- 8 db oszlopos juhar és csörgőfa 
- 3 db kőrisfa 

 
5.) Felsővárosi záportározó környezete (Eperd utca, Vadkerti út, Sereg utca): 

- 17 db szomorúfűz 
- 10 db hárs 
- 10 db gömbakác 
- 32 db csörgőfa 

 
 

Hátralévő, folyamatban lévő telepítések 
(2021 tavasz – 2021 ősz) 

 
1.) Moszpart László utcai parkoló: 

- 61 db fa (császárfa, gömbszivarfa, csörgőfa és platánfa) 
 

2.) Semmelweis Kórház parkosított előkertben: 
- 16 db fa (Merkbau Zrt. közreműködésével) 

 
3.) Jókai utcai kerékpárút melletti fasor pótlása: 

- 7 db lepényfa 
- kerékpárút felsőbb szakasza mellett fasor telepítése 

 
4.) Thúry József utca és Mátyás tér: 

- 25 db fa (császárfa) 
 

5.) Sóstó partvonal: 
- 20 db fa (kőris, fűz) 

 


