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KISÚJSZÁLLÁS SZABÁLYRENDELETE AZ ALFÖLD FÁSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Közli: Dr. Oroszi Sándor

Az 1923.évi alföldi*ásitási törvény hirére, de annak már 
előkészítési szakaszában is több alföldi település ajánlott 
fel területeket erdőtelepitésre, fásitási kísérletek végzésére. 
Néhány település pedig — mint például Kisújszállás — a bel— és 
külterületek fásításáról saját hatáskörében intézkedett. A kö
vetkező szabályrendelettel a város példamutatóan kivánt az Al
föld fásitási munkálataihoz hozzájárulni - mégha a benne megfo
galmazott célok, eszközök ma már hibásnak hatnak is.
/A szabályrendelet lelőhelye: Magyar Országos Levéltár. K-184. 
10.121/1930. 6/64.112/930./ 21.225/ 1929/2./

"Kisújszállás város utcáinak, udvarainak, köztereinek g a 
külliatáron lévő tanya-udvaroknalc kötelező befágitágáról.

1,§, Kisújszállás város belterületén levő utcák, közterek, ud
varok, úgyszintén a külhatáron levő tanyaudvarok, hol je
lenleg fák nincsenek, e szabályrendelet jogerőre emelkedé
sétől számitott 3 év alatt befásitarldólc.

2.§, Fásításra a talajnak megfelelő fajtájú fa alkalmazandó. A 
város területén lehetőleg akácz, szil, hárs, juhar, vad
gesztenye, szofora, eperfa.; a külhatáron akácz, kőris, 
tölgy, cser, szil, esetleg nyár- vagy fűzfa.

Jogában áll azonban a földtulajdonosnak a talajviszo
nyoknak megfelelő más fát is ültetni.



-  16 -

3,§. Fásítás kötelezettsége a föld- vagy háztulajdonost vagy
haszonélvezőjét terheli, ép úgy az elültetett fálc kötele
ző gondozása is.

Bérbe vagy haszonbérbe adott ingatlanoknál jogában áll 
föld- vagy háztulajdonosnak ezen kötelezettségét - szerző
désileg bérlőjére vagy haszonbérlőjére átruházni,

A város belterületén levő utak az útmenti telektulajdo
nosok által ült esendők be fával és gondozandók, és pedig a 
telek teljes hosszában.

Két utcára nyiló telek mindkét útvonala a telektulajdo
nos által fásitandók be. Közterek befásitása /a/ város kö
telessége,

4«§, Az utcákon elhelyezett fák egymástól 4—5 méternyi távolság
ban a gyalogjárda mentén, egyenes sorban ültetendőlc. Az ud
varokon általánosságban csupán az útvonal mentén levő te
lekrész - beépitve nem levő - helyére kötelező és pedig 
olylcép, hogy a fák az útvonal menti lceritésen belől 1 mé
ternyi távolságban, egymástól pedig 4-5 méternyire ülteten— 
dőlc,

5,§, A külhatáron levő tanyaudvarokon a tanyai épületek hátulja 
s a beépitve nem levő udvarrészek, szántott vagy másképp 
müveit részei mellett levő helyekre egyenes vonalban egy
mástól 4—5 méternyire ültendő a csemete, Tanyaudvarolt ak
ként fásitandók, hogy a fasorok a tanyaudvaron—körül lehe
tőleg négyszöget alkossanak,

6,§, Városon az útvonal mentén belől üres tereken, külhatáron, 
tanyaudvarokon kizárólag csak magas törzsü fa nevelendő,



a város utcáin pedig csupán ott lehető ezen általános sza
bály alól kivétel, hol a magas törzsü fa nevelését a vil
lanyvezetékek akadályozzák. Ily helyeken meg van engedve 
az alaosony törzsü fák nevelése, mig mindenütt másutt a 
magas törzsü kötelező.
Fákat őszszel vagy tavaszszal kell ültetni és pedig a törzs 
már kiültetéskor oly magasan hagyandó, hogy a kialakulandó 
korona gyenge gályáit és lombjait a földről letörni ne le
hessen, A törzs kiültetéskor szurós gallyal vagy más alkal
mas anyaggal kötözendők körül, a törzs körül pedig a locso
lás céljára földtölcsér formálandó.

Utcákon és általában ott, ahol a csemete állatok, vagy 
gyerekek kártevésének jobban lei van téve, több éves, erős 
fák liltetendők ki,
Ccemoték kiültetess gonddal eszközlendő, E célból a gyökér 
területének snegf ölelő tágar gödör ásandó, fonókén negporha
nyit ott poros földdel riolybo a csemete egyenes állásban 
helyezendő el, lehetőleg ugyanazon mélységben, ;,.int volt 
eredeti helyén. Gyökerek iciültetés előtt kxss<j visszámét— 
szendok s körülte a föld úgy tömendő le, hogy a gyökerek 
szétterpedt természetes állásban maradjanak, a gyökérszá
lak között pedig üres tér ne maradjon, A földdel való bo
takarás után pár veder viz öntendő minden fa törzsére,
A kiültetett fák az ültetés első két évében rendszeresen 
locsolandók és pedig a nyári melegek beálltával, első év
ben minden \éten, második évben minden hónapban egyszer 
2-3 veder vizzel egy-egy fa.
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Esős időben a loosol&s szükség szerint osztandó be.
10.§,f Az elhelyezett fákat a gondozásra kötelezett köteles fej

lődésükben irányítani. E óéiból azok szükség szerint ta
vaszként fakadás előtt mérsékelten galyazandók, ügy azon
ban, hogy koronájuk az által tönkre ne tétessék s a fák 
fejlődésükben ne szenvedjenek,

11.§• A közutakon s köztereken ültetett fák úgy a már elültetve 
levők, mint a jövőben elültetendők is - köztulajdont ké
peznek, a város azonban úgy az utoára ültetett fálcát, 
mint az azokról évenként lekerülő galyakat, amennyiben a 
telektulajdonos a telke mentén elhelyezett fákat mindenek
ben ezen szabályrendelet rendelkezésének megfelelően ke
zelte, gondozta — annak átengedi, tulajdonába bocsájtja,

12.§. A magántulajdont képező földekben levő, valamint jövőben 
ültetendő fák az illető földtulajdonosok tulajdonát képe
zik s szabad rendelkezésük alatt állanak, a gondozás kö
telezettsége azonban azokra is érintetlenül fent áll,

13.§. Az utcákról városi tanács előzetes engedélye nélkül ezen 
szabályrendelet jogerőre emelkedése után fát kivágni nem 
szabad.

Kivágás csak túlérett fákra vonatkozólag engedhető meg, 
A városi tanács e kérdések elbírálására és az engedélyek 
elintézésére egy tisztviselőt kijelölhet.

Amennyiben városi tanács megbízottja a kivágásra az 
arra jogosultnak engedélyt adott, úgy az csak ősszel a 
lombok elhullása, vagy_ télen és tavasszal a rügyek faka- 
dasa előtt eszközölhető, A kivágott, valamint az időköz—



ben kiszáradt, vagy ültetéskor meg nem ragadt fa helyett 
köteles az arra kötelezett - úgy az utcákon, mint az ud
varokon, köztereken s tanyaudvarokon Is — kivágás után 
nyomban, legkésőbb pedig a kivágást követő tavasszal más, 
megfelelő fát ültetni, ugyanannyi számban mint volt.

14.§, Azon telektulajdonos részére, ki fáját rosszul gondozta, 
vagy a kötelező gondozás elmulasztása miatt büntetve volt,
- kivágási engedély nem adható, hanem az ott levő fák vá
ros által vágatnak ki. A netán engedély nélkül közterület
ről kivágott fa — tekintet nélkül arra, hogy az illető ho
gyan gondozta, - város tulajdonát képezi, ellenben a kivá
gott fa helyett köteles /a/ telektulajdonos fentiele szerint 
újat ültetni.

Ép igy köteles új fát ültetni fenti módozatok szerint 
azon telektulajdonos is, kinek fenti okok miatt kivágási 
engedély nem adatott,

15.§♦ Kiültetésre alkalmas csemetékről való gondoskodás — addig 
is, mig a város e célra megfelelő telepet létesíteni ké
pes leend, - az ültetésre kötelezetteket terheli. Egyes 
főbb utcák és közterek befásításához szükséges facsemeté
ket azonban — az érdekelt telektulajdonosok költségére — 
a városi hatóság is beszerezhet.

16.§, Abban a kérdésben, hogy az utoák és közterek első befási- 
tását város fenntartja e magának, illetve hogy a jelenleg 
hiányzó fák pótlását ezen területeken és helyeken az egy
öntetűség kedvéért ezen szabályrendelet intencziójának 
megfelelően város maga eszlcözli-e vagy az arra kötelezet-
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teltre hárítja át, - a város képviselőtestülete jogosult 
határozni, mely esetben ezen kiadás költségvetésileg biz— 
tositandó. ügy szintén fenntartja magának a város azt a 
jogot, hogy a város egyes főbb utcája, - itt az egyönte
tűség kedvéért és szépészeti követelményeknek megfelelő
en - maga fásithassa be az érdekeltek költségére.

17*§• A lakosság fásítás iránti hajlama és érdeklődése, jutal
mak kitűzése és népies előadások tartásával serkentendő, 
mely kérdések megoldása iránt a város képviselőtestülete 
határoz.

18.§. A fákat védeni, rongálástól óvni mindenki tartozik, az az 
ellen vétőket pedig a hatóságnak feljelenteni köteles.

19.§. Aki fát a kitűzött határidő alatt nem ültetett, a hatóság 
jogosult megbüntetésén felül, költségére eszközöltetni a 
f ásitdst,

20. §. Kihágást leövet el és kOO koronáig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő az, a lei:

1./ a- hatóság erre vonatkozó hirdetményében megszabott 
határidőben fát nem ültet, vagy azt nem a hirdet
ményben előirt módon ülteti,

2./ az elültetett fát a jelen szabályrendeletben meg
szabott módon nem gondozza, nem védi, vagy nem lo
csolja,

3./ hatósági engedély nélkül közterületen ültetett fát 
kivág.

4./ a ki közterületen ültetett fát megrongál, megsért, 
kihúz vagy meghámoz, vagy az őrizete alatt álló
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állatoknak megrongálni engedi.
A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, mint 

rendőri büntető birőságnak hatáskörébe tartozik. Első fokon a 
tanáos által megbízott tisztviselő, másodfokon az Alispán, har
madfokon a Belügyminiszter határoz.

Ezen szabályrendelet a kihirdetés napján lép életbe.
Kelt Kisújszálláson, a város képviselőtestületének 1923. évi má
jus 29 napján tartott közgyűlésében. Dr. Gaál János s.k. polgár- 
mester, Pápay István s.k. főjegyző.
253l/ki 1923. szám. Jóváhagyatott Kisújszállás város képviselő
testületének 1923 május hó 29." napján tartott rendes közgyűlé
sében. Dr. Gaál János s.k. polgármester, Pápay István s.k. fő
jegyző.
I846l/kgy.1923# szám. Jóváhagyott Szolnokon, Jász-Nagykun-Szol- 
nok vármegye törvényhatósági bizottságának 1923. évi okt. hó
20. napján tartott közgyűlésében.
Soheftsioh s.k. vármegyei aljegyző,"


