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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének  

2019. október 30. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: Fakivágási kérelem megtárgyalása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2019. október 07. napján kérelem érkezett a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatalba, 

Polgármester Úrhoz, illetve a Tisztelt Képviselő-testülethez. 

A Medgyesegyháza-Bánkút, Dózsa György út 29. számú ingatlannal szemben, a köztemető 

melletti közterületen található 3 db koros nyárfa. Törzsátmérőjük 150 cm, magasságuk kb. 25 

méter, korukat illetően vágásérettek. 

A kérelmező a fákat veszélyesnek tartja az ingatlanára nézve, az internet hozzáférését 

akadályozza, a nagy mennyiségű lomb zavarja, valamint elmondása szerint allergiás tüneteket 

okoz, erre hivatkozva kéri a fák kivágását. 

Kérelmét az előterjesztés mellékleteként csatoljuk. 

2019. október 13. napján a Medgyesegyházi Polgármesteri Hivatal ügyintézője a helyszínen 

fényképfelvételeket készített a szóban forgó fákról és jegyzőkönyvet vett fel. A fák 

egészségesnek tűnnek. A törzsében madárodú található. 

A fák okozta problémák bizonyos tekintetben megalapozottak. A lomb valóban a vezeték 

légvonalában van, beleér.  

A pollennel kapcsolatban elmondható, hogy elterjedt, hogy a nyárfák allergiát okoznak a 

nyárfavatták miatt. Azonban ezek legfeljebb kellemetlenséget, de allergiát nem okoznak. 

Amit a nyárfa virágának gondolnak, az nem más, mint a fa apró termésének úgynevezett 

repítő-szőrök segítségével való terjedése. A jelenségnek tehát nincs köze a pollentermeléshez, 

így allergiás tüneteket sem okoz. A nőivarú nyárfák magtermésein lévő hófehér pihe a szem 

vagy orrnyálkahártya közelbe érve ingerlő hatás okozhat, de allergiát nem (a nyárfa-

pollenallergiás betegek száma bizonyítottan nagyon kevés). A környéken lévő többi nyárfa is 

nőivarú, ennél fogva ez a jelenség az említett fák kivágása után is jelentkezne. 

A nagy mennyiségű lomb eltakarítása, elhordása számunkra is nagy teher. 

Ezek a fák korán elöregednek, általában nagyméretűek, sekélyen gyökereznek, töredeznek és 

emiatt a többi fához képest fokozottabb balesetveszélyt jelenthetnek.  

Magasságuk miatt az Önkormányzat a fák kivágását nem tudja és nem is végezheti el. 

Vállalkozóval történő fakivágás költsége - a tavaszi fagallyazás és szárazékolás tapasztalatai 

alapján- kb. 20-30 ezer Ft/ db áron vállalnák.  



A fák kivágására esetlegesen olyan lehetőség kínálkozhat, hogy a munkadíj ellenértékeként a 

fát ingyen odaadjuk (tüzelőnek ill. láda- raklap készítés alapanyagának). 

A fák kivágására 2-3 éven belül sort kell keríteni, mert az ágtörések valóban balesetveszélyt 

jelentenek majd. 

Fentiek alapján kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és 

a döntéshozatalra. 

 

„A” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Medgyesegyháza-Bánkút, 

Dózsa György utcai közterületen lévő 3 db nyárfa kivágását – a közterület tulajdonosaként –

javasolja és hozzájárul ahhoz, a fák kivágásának költségeiről az alábbi döntést hozza: …….. 

A képviselő-testület felkéri Medgyesegyháza Város Jegyzőjét a fakivágási engedély kiadására 

és az ügyfél határozatban történő kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

„ B” HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő testülete a Medgyesegyháza-Bánkút, 

Dózsa György utcai közterületen lévő 3 db nyárfa kivágásához – a közterület tulajdonosaként 

– nem járul hozzá. 

A képviselő-testület felkéri Medgyesegyháza Város Jegyzőjét a fakivágási engedély kérelem 

elutasítására és az ügyfél határozatban történő kiértesítésére. 

 

Felelős: dr. Kormányos László jegyző 

Határidő: értelem szerint 

 

 

Medgyesegyháza, 2019. október 28. 

 

            Kraller József s.k. 

               polgármester 

 

Ellenjegyezte: 

 

 

dr. Kormányos László s.k. 

         jegyző 


