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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

ELŐTERJESZTÉSE 

a Képviselő-testület 2019. július 19-i rendkívüli ülésére 

Tulajdonosi hozzájárulás kérése fakivágáshoz (új óvodánál) tárgyban 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatást nyert a Kiskunhalas 

Gárdonyi utca 1/a. számú, 2884/3 helyrajzi számú ingatlanon új óvoda építésére. A pályázati 

beruházás megvalósításához elengedhetetlen több fa kivágása is. A kivitelező segítségével a 

főkertészi feladatokat ellátó szakértő felmérte az érintett fás szárú növényeket, melyek az alábbiak: 

- 10 db kínai nyár (egészségi állapotuk leromlott, kivágásuk a pályázattól függetlenül is javasolt) 

- 2 db közönséges dió (szárazak, kivágásuk a pályázattól függetlenül is szükséges) 

- 2 db fekete fenyő (árnyékhatás miatt gyenge növekedésűek, megnyúltak, gombásak, kivágásuk 

a pályázattól függetlenül is javasolt) 

- 1 db hárs (jó egészségi állapotú, kivágása csak a pályázat miatt szükséges) 

- 1 db zöld juhar (invazív, de egészségi állapotuk jó, kivágása csak a pályázat miatt szükséges) 

- 2 db mályvacserje (jó egészségi állapotú, kivágása csak a pályázat miatt szükséges) 

Az érintett fás szárú növények kivágásához szükséges Kiskunhalas Város Önkormányzatának, mint 

tulajdonosnak a tulajdonosi hozzájárulása.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulását a fák kivágásához, 

tekintettel arra, hogy a kivitelezés befejeztével a jelen előterjesztés alapján kivágott fák pótlását el 

kell végezni. 
 

 

Határozati javaslat: 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva 

tulajdonosi hozzájárulását adja a Kiskunhalas 2884/3 helyrajzi számú (Gárdonyi utca 1/a) 

ingatlanon lévő 10 db kínai nyár, 2 db közönséges dió, 2 db fekete fenyő, 1 db hárs, 1 db zöld 

juhar és 2 db mályvacserje kivágására, azzal a kikötéssel, hogy a fás szárú növények 

pótlásának a kivitelezés befejezésétől számított egy éven belül meg kell történnie. 

 

Határidő: 2019. július 19. 

Felelős: Fülöp Róbert polgármester 

Határozat végrehajtásáért felelős: Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Képviselő-testület határozatáról értesül:  

              Tóth Péter osztályvezető Városfejlesztési, Üzemeltetési és Főépítészi Osztály 

Baics Tamás környezetvédelmi ügyintéző 

Molnár Ferenc vezérigazgató – Halasi Városgazda Zrt. 

 

 

Kiskunhalas, 2019. július 16. 

 

      Fülöp Róbert s.k. 


