
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) 
sz. Korm. rendelete alapján Kunhegyes Város közigazgatási 
területén lévő fás szárú (fákat és cserjéket) növényeket kivágni 
csak hatósági engedély alapján szabad.  Ez alól csak a súlyos 
balesetveszély elhárítása miatt azonnal elvégzett fakivágás 
kivétel, azonban erről is bejelentést kell tenni a Polgármesteri 
Hivatalban. A  megadó határozatban a fakivágási engedélyt
hatóság a kivágott fák pótlására kötelezi az engedélyest. 

Általános információk:
Az életveszélyt jelentő fa kivágását a tulajdonos vagy kezelő – 

amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs – köteles 
haladéktalanul elvégezni. Az intézkedést azonnal be kell 
jelenteni a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Irodá-
jában. A kivágott fákat a hatósági határozatban meghatározott 
mennyiségű fa telepítésével pótolni kell. 

Közterületen, fás szárú növények pótlása nem történhet az 
alábbi inváziós fajú egyedekkel: 

fehér akác* (Robinia pseudoacacia), amerikai kőris* 
(Fraxinus pennsylvanica), mirigyes bálványfa* (Ailanthus 
altissima), cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), kései 
meggy (Padus serotina), zöld juhar (Acer negundo). (Kivéve 
kertészeti példányok )

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok: 
A fakivágási engedély iránti kérelem (nyomtatvány) mely 

tartalmazza: 
 a bejelentő adatait, 
 a fakivágás indokát, 
 a kivágandó fa (fák) adatait,, 
 a tervezett kivágás részletes leírását, 

 a fásszárú növények telepítési tervét, 
 szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó 

dokumentumokat (pl. kertészeti szakvéleményt, építési-
bontási engedélyt, fényképet). 

A kérelmet Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Irodájában kell benyújtani. 

Az eljárás illetékköteles, mértéke: 3.000,- Ft 
Ügyintézési határidő: 21 nap
A fapótlás megtörténtét minden esetben ellenőrizzük. 
A fakivágás a fakivágási engedély jogerőre emelkedése előtt 

nem végezhető el! 

Magánterületen történő fa (fák): 
A fák ültetését magánterületen jelenleg jogszabály nem 

szabályozza, kivágására, nyesésére csak élet és vagyon-
biztonság veszélyeztetése esetén kötelezhető az ingatlan tulaj-
donosa.

Azonban minden esetben tilos a fás szárú növények felü-
letének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek 
közvetlen vagy közvetett károsítása. 

A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú 
növények fenntartásáról, az adott faj tulajdonságainak meg-
felelő szakszerű kezeléséről (így különösen víz- és tápanyag-
utánpótlásról, metszésről, növény-egészségügyi beavat-
kozásról), valamint szükség szerinti pótlásáról.

 Dr. Pénzes Tímea
 jegyző

A szélben gyorsan terjednek a lángok! Veszélyesek a szabad-
téri tüzek!

A szél kedvez a tűz terjedésének, a tűzeset arra is figyel-
meztet, hogy megkezdődött a szabadtéri tüzek időszaka. Ennek 
kapcsán óvatosságra int a katasztrófavédelem!

A szabadtéri tüzek jellemzően az év két időszakában jelen-
tenek komoly veszélyt az emberekre és a környezetre: tavasszal 
és a nyári szárazságok idején. Idén tavasszal eddig a csapadékos 
időjárás miatt kevesen tudták megkezdeni a kerti munkálatokat, 
amelyekkel minden évben együtt jár a szabadban keletkezett 
tűzesetek számának ugrásszerű megemelkedése.

A saját és környezetünk biztonsága érdekében fontos néhány 
információt megismerni, valamint egy-két szabályt betartani:

- a kerti zöldhulladék elégetése alapvetően tilos az ország 
területén, de belterületen az önkormányzatok rendeletben enge-
délyezhetik azt bizonyos keretek között, meghatározott napon  
és időpontban,

- az egyéb hulladékok égetése tilos és a veszélyes égéster-

mékek miatt mérgezést, valamint környezetkárosítást okozhat,
- a jogszabályokban foglaltak megszegése esetén akár súlyos 

pénzbírság is kiszabható,
- a szabadban gyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nél-

kül,
- mindig gondoskodjunk megfelelő mennyiségben oltó-

anyagról,
- mindig legyen nálunk olyan kéziszerszám, amivel irányítani 

tudjuk az égést,
- soha ne rakjunk egyszerre túl sok éghető anyagot a tűzre,
- a tűz környezetében ne legyen más éghető anyag, amin az 

továbbterjedhet,
- mindig tájékozódjunk a várható időjárásról és erős szél ese-

tén ne gyújtsunk tüzet,
- baj esetén vagy ha tüzet észlelünk a szabadban hívjuk a 112-

es segélyhívó számot!

Katasztrófavédelem


