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Sajtóközlemény 

 
 

Tisztelt Lakosság! 

 

Kalocsa Város Önkormányzatának Képviselő – testülete 2019. január 24-én hozott 7/2019. 

öh. számú határozatával döntött arról, hogy elfogadja Pfliegel Tibor kertészmérnök, kertépítő 

szakmérnök által készített, Kalocsa Szent István király út újra fásításának kertépítészeti 

engedélyezési tervdokumentációját, mint a jövőben irányadó fatelepítési programot az alábbi 

fatípusok alkalmazása mellett, négy ütemben történő tervezett megvalósítással: 

 
-Acer campestre „Estrijk” – mezei juhar (Szentháromság tér – Filvig köz közötti szakasz) 

-Fraxinus ornus „Mecsek” gömbkőris (Filvig köz – Malatin tér közötti szakasz) 

 
A Képviselő – testület ugyanezen napon hozott 8/2019. öh. számú határozatában arról is 

döntött, hogy a szakértői vélemények alapján a Szent István király úton veszélyesnek ítélt fák 

(nyugati ostorfák) szakszerű eltávolítása a 2019. év őszi időszakában elvégzésre kerüljön, 

valamint, hogy a jóváhagyott kertépítészeti tervdokumentációban I. ütemként jelölt szakaszon 

(Szentháromság tér – Batthyány utca között) a terv szerinti fakivágás és fatelepítés még a 

2019. év őszi időszakában megkezdődjön. 

 
A dokumentáció megalapozottságát három egymástól független szakértő által készített 

műszeres favizsgálati eredmény és szakmai állásfoglalás is alátámasztja, valamint kimondja, 

hogy a jelenlegi faállomány állapota alapján (közvetlen balesetveszély) a fakivágás és az újra 

fásítás szükséges és elodázhatatlan, emellett a jelenlegi fatípussal megegyező fa egyedek 

jövőbeli telepítését részletes szakmai indokok alapján nem támogatja. (talajuntság, városi 

környezetet nehezen viselő, metszést nem kedvelő, nagy térigényű, várhatóan rövid 

élettartamú) 

 
Az elfogadott fatípusok alkalmasságát az alábbi indokok támasztják alá: 

 
A többszintes, magasabb homlokzatú épületek elé: Mezei juhar 

Magassága nem hivalkodó; nem növi túl az épületeket. Koronája nem takarja el a szépen 

kidolgozott, mutatós homlokzatokat.(magasság 8-10 m, szélesség: 5-6 m) 



Őszi aranysárga koronája gyönyörű. Hosszúkás, csepp alakú formája erősíti a fasor jellegét, 

jobb egymáshoz való igazodást biztosít. A városi klímához, szárazsághoz remekül 

alkalmazkodik. 

 

Az alacsonyabb homlokzatmagasságú épületek elé: Gömbköris 

Termete megfelelő, városiasabb megjelenést, míg szélesebb koronája miatt nagyobb 

árnyékvetést biztosít. (6-7 m széles és magas) 

Májusban nyíló krémfehér virága nem csak esztétikus, hanem illatos is. 

Formás lombkoronája ősszel sárgás-narancs, lila színű, így ebben az évszakban a fasor teljes 

hossza sárgás színekben pompázna. 

Magas és nyúlánk törzse miatt a fasor átlátható, koronája télen is formás. 

Szárazságtűrő és alacsony gondozási igényű. 

 
A javasolt fatípusok várható életkora akár a 150 évet is elérheti. 

 

A kertépítészeti tervek és a tárgyban készült szakvélemények, szakértői állásfoglalások 

természetesen mindenki számára elérhetőek és megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal 

Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztályán. 

 
Kalocsa Város Önkormányzata a fentiekben részletezettek, valamint a Keceli Közös 

Önkormányzati Hivatal által KEC/5043-10/2019. számon kiadott fakivágási engedély alapján 

a Szent István király út újra fásítási tervében szereplő első ütem (Szentháromság tér – 

Batthyány utca közötti szakaszon) megvalósítását 2019. október 28-án megkezdi és 

várhatóan legkésőbb 2020. április 01-ig, a meteorológiai vegetációs időszak kezdetéig 

befejezi. 

A program végrehajtása során 102 db celtis occidentalis (nyugati ostorfa) kivágása történik 

meg, majd a talaj rekonstrukciót követően előnevelt, 14/16 törzskerületű Acer campetre 

„Elsrijk” mezei juhar facsemeték kerülnek elültetésre.  

 
A tárgyi munkálatokat a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezetési Nonprofit Kft. 

(fakivágás, terület előkészítés), illetve az önkormányzattal 2019. augusztus 6. nappal 

vállalkozási szerződésben álló Majax Kft. szakemberei (tuskók kiszedése, talajcsere, faültetés, 

helyreállítás) fogják ellátni. 

 
A fák kivágási és ültetési munkálatainak végzése során a mellékelt térkép szerinti 

forgalomkorlátozás és elterelés várható. 



 
A fakivágások az első ütem keretében két szakaszra osztva kerülnek megvalósításra: 

 

- I. szakasz:  2019. október 28 – 2019.október 31-ig terjedő időszakban az Esze Tamás 

utca és Batthyány utca között. 

- II. szakasz:  2019. november 4 – 2019. november 8-ig terjedő időszakban az Esze Tamás 

utca és Szentháromság tér között. 

 
A fatelepítés várhatóan 2019. november 4. nappal indul és a terület adottságainak, 

közműkeresztezéseinek, valamint az időjárási körülmények függvényében folyamatosan 

halad. 

 
A munkák akadálymentes végzése érdekében tett korlátozások kapcsán kérjük szíves 

megértésüket és türelmüket.  

 
Bízunk benne, hogy az újonnan telepítésre kerülő fiatal faállomány az évek folyamán 

egységes sorfa hatást nyújtva esztétikus képet alkot majd, harmonizálva a már kialakult 

utcaképpel és épített környezettel mindannyiunk közös megelégedésére. 

  

Kalocsa, 2019. október 22.  

 

Tisztelettel 

  Boromisza Viktor 

  osztályvezető 


