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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának  
                 Képviselő-testülete 
 
KISZOMBOR 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
 
A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által alapított Kiszomborért Alapítvány a 2018. 
október 16-án megtartott ülésén 4/2018. számú határozatával az alábbi döntést hozta: 
 
„A Kiszomborért Alapítvány 2019. április 22-én a Föld világnapja alkalmából mind a hét 
díszpolgár számára emlékfát kíván ültetni kis emléktáblával. Ennek költségeit teljes mértékben 
az Alapítvány vállalja. Az Alapítvány szeretné, hogy ez a „Díszpolgárok fasora, sétánya” a 
Nagyszentmiklósi utca felől a templom irányába haladó srég járda mentén legyen kialakítva. 
Az Alapítvány tagsága egyúttal felhatalmazza Endrész Erzsébetet, az Alapítvány elnökét, hogy 
nyújtson be kérelmet Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének ülésére a 
fentiekkel kapcsolatban, valamint kérje meg, hogy az Önkormányzat nyilatkozzon arra nézve, 
hogy van-e érvényben olyan rendelet vagy egyéb aktus, hogy a település mely részén, milyen 
fafajtát lehet ültetni. Egy fa és az emléktábla becsült értéke 25.000-35.000,- Ft.”  
 
Fentiekre tekintettel Endrész Erzsébet kuratóriumi elnök a Kiszomborért Alapítvány 
Kuratóriuma nevében megkereséssel fordult Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testületéhez. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 200/2018. (XI. 27.) KNÖT 
határozatával akként határozott, hogy településünk zöldebbé tételének és prominens személyei 
emlékőrzésének – a Kiszomborért Alapítvány által 4/2018. sz. kuratóriumi határozatában 
megjelölt - szándékát üdvözlendőnek tartja, hiszen Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 
mindig is kiemelt figyelmet fordított a fásításra, a zöldterületekre és nagy elődeink 
emlékezetének ápolására. 
 
A Képviselő-testület nem zárkózott el attól, hogy a Kiszomborért Alapítvány 2019. április 22-
én a Föld világnapja alkalmából - saját költségén - önkormányzati közterületen alakítsa ki a 
kiszombori díszpolgárok emléksétányát emlékfák ültetésével és emléktábla kihelyezésével.  
 



A Képviselő-testület a fenti határozatában felkérte és felhatalmazta Szegvári Ernőné 
polgármestert, hogy - figyelemmel az Önkormányzat fásítási, faluközpont rehabilitációs 
tervére, a faluközpont arculatát meghatározó szabályozásra - a szükséges egyeztetést folytassa 
le a Kiszomborért Alapítvány kuratóriumi elnökével az emléksétány helyének kiválasztásával, 
az ültetendő fafajnak, továbbá az emléktáblák feliratának és méreteinek meghatározásával 
kapcsolatban, és az egyeztetés eredményéről nyújtson tájékoztatást a Képviselő-testület részére. 
 
A fentiek alapján az emléksétány Kiszomborért Alapítvány által javasolt helyen történő 
kialakításával kapcsolatban megkerestem Buella Mónika okl. táj- és kertépítész asszonyt.  
 
A kertépítész asszony tájékoztatása szerint a sima fasor jellegzetessége, hogy azonos méretű és 
fajú fákból áll. A jelenleg elültetendő 7 db fa egyforma méretű és fajú lenne, ezért bővítés során 
mindig egy fiatalabb fa kerülne a sorba. Mivel egy fasornak van eleje és vége, most elindítva a 
fasort, az mindenképpen félbeszakadna valahol a bővíthetőség miatt. Véleménye szerint az 
érintett területen jelenleg meglévő tuják elöregedtek, egykor tömör koronájuk szétesett, ezért 
kivágásra, cserére érettek. Ezt figyelembe véve, a helyszíni bejárást követően kétféle 
megoldásra tett javaslatot.  
 
Az egyik változat szerint a jelenlegi 7 díszpolgár emlékére ültetendő fák a gyalogjárda mellett 
félkörívben kerülnének elhelyezésre. A bővítési lehetőség adott az ív mögött kötésben, egy 
újabb ívet elindítva. A majdani második sor fái, amelyek a templom felől nézve az első sort 
képezik, magasabbak, nagyobbra növőek legyenek, ezért más fafajból javasolt az ültetésük. A 
második ívnek nem feltétlenül kell egyforma fafajnak lennie, sőt, az időszakos bővítés miatt 
kifejezetten kedvező a kompozíciónak, ha különbözőek. Azonban az újabb ívben mindegyik fa 
magasabb és nagyobb legyen, mint az előző sor fái. A félkörív középpontjába a „KISZOMBOR 
DÍSZPOLGÁRAI” tábla kerülne, az egyes fák elé pedig a díszpolgárokra vonatkozó 
információkat tartalmazó, előzetes tartalmi, méretbeli egyeztetést követően elkészített 
emléktáblák kerülnének.  
 
A másik változat szerint a jelenlegi elöregedett tuják helyére, a járdára merőleges kötésben 
kerülnének a fák elhelyezésre. A fák mennyisége ennek megfelelően bővíthető, mellyel egy 
ligetes terület kerül kialakításra. A fa fajták nagyobbra növő parkfák lennének. Ebben az 
esetben viszont a „KISZOMBOR DÍSZPOLGÁRAI” tábla helyének meghatározása is további 
egyeztetést igényel.  
 
A javasolt fafajták a következők:  

- a félkörívben történő elhelyezés esetén 
o teltvirágú vadcseresznye (Prunus avium Plena), vagy 
o díszcseresznye (Prunus serrulata Kanzan), vagy 
o oszlopos díszkörte (Prunus calleryana Chanticleer),  

- a járdára merőleges kötésben történő elhelyezés esetén  
o ezüsthárs (Tilia tomentosa), vagy  
o korai juharfajta (Acer platanoides Emerald Quenn), vagy 
o pirosvirágú, termés nélküli gesztenyefa (Aesculus x carnea Briotii).  

 
Megjegyzendő, hogy Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának fásítási terve Kiszombor 
egyes utcáira, sőt utcaszakaszaira is különböző fafajok telepítését határozza meg a fafajhoz 
igazodó megfelelő tőtávolsággal és nyomvonallal együtt, így a fatelepítés költsége csak a 
konkrét fafaj és az ültetendő egyedek fejlettségének (iskolázottságának) ismeretében állapítható 
meg.  



A kertépítészeti javaslat szerint fontos a frissen ültetett fa mérete és a tábla közötti összhang, 
továbbá, hogy a fa legalább 2-szer iskolázott, 12/14-es törzskörméretű legyen. Szükséges az 
egyes fák három oldali karózása 5 cm átmérőjű körmart farudakkal, amelyek biztosítják a 
kezdeti időszakban a törzs biztonságos megerősödését.  
 
A fentiek alapján, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület által meghatározásra kerül az 
emlékhely kialakításának módja, az ültetendő fák fajtájára, valamint az emléktáblák feliratára 
és méretére vonatkozóan továbbra is szükséges a Kiszomborért Alapítvány és az Önkormányzat 
előzetes és mindenre kiterjedő egyeztetése.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztést megtárgyalni és a döntését 
meghozni szíveskedjen. 
 
Kiszombor, 2019. február 21.  
 
 

      Tisztelettel: 
 
 

         Szegvári Ernőné  
           polgármester 
  



„A” változat 
 
Tárgy: Díszpolgárok emlékhelyének kialakítása 
 
    /2019. (II. 14.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a díszpolgárok 
emlékhelyének kialakítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 200/2018 (XI. 27.) KNÖT. 
határozatában foglaltakat fenntartva hozzájárul ahhoz, hogy a díszpolgárok emlékhelye a 
Nagyszentmiklósi utca templom előtti szakaszán a régi iskola emlékfala és a templom felé 
vezető ferde gyalogút közötti területen, a gyalogjárda mellett kerüljön kialakításra.  
 
A kiszombori díszpolgárok emlékhelyének kialakítását a Kiszomborért Alapítvány végzi a Föld 
világnapja (2019. április 22.) alkalmából – saját költségén – emlékfák ültetésével és 
emléktáblák kihelyezésével.  
 
A Képviselő-testület a kertépítészeti javaslatot figyelembe véve az emlékhely kialakítását 
akként hagyja jóvá, hogy a jelenlegi 7 díszpolgár emlékére ültetendő fa a gyalogjárda mellett, 
a jelen határozat mellékletét képező „A” változatú helyszínrajznak megfelelően, félkörívben 
kerüljön elhelyezésre. A bővítési lehetőség adott az ív mögött kötésben, egy újabb ívet 
elindítva. A majdani újabb újabb ívben mindegyik fa magasabb és nagyobb legyen, mint az 
előző sor fái. A félkörív középpontjába a „KISZOMBOR DÍSZPOLGÁRAI” tábla kerüljön, az 
egyes fák elé pedig a díszpolgárokra vonatkozó információkat tartalmazó, előzetes tartalmi, 
méretbeli egyeztetést követően elkészített emléktáblák kerüljenek elhelyezésre.  
 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a szükséges 
további egyeztetést folytassa le a Kiszomborért Alapítvány kuratóriumi elnökével az 
emlékhelyre ültetendő fafajnak, továbbá az emléktáblák feliratának és méreteinek 
meghatározásával kapcsolatban. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Kiszomborért Alapítvány - Endrész Erzsébet kuratóriumi elnök 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
  



„B” változat 
 
Tárgy: Díszpolgárok emlékhelyének kialakítása 
 
    /2019. (II. 14.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI   JAVASLAT 
 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a díszpolgárok 
emlékhelyének kialakítása tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 200/2018 (XI. 27.) KNÖT. 
határozatában foglaltakat fenntartva hozzájárul ahhoz, hogy a díszpolgárok emlékhelye a 
Nagyszentmiklósi utca templom előtti szakaszán a régi iskola emlékfala és a templom felé 
vezető ferde gyalogút közötti területen, a gyalogjárda mellett kerüljön kialakításra.  
 
A kiszombori díszpolgárok emlékhelyének kialakítását a Kiszomborért Alapítvány végzi a Föld 
világnapja (2019. április 22.) alkalmából – saját költségén – emlékfák ültetésével és 
emléktáblák kihelyezésével.  
 
A Képviselő-testület a kertépítészeti javaslatot figyelembe véve az emlékhely kialakítását 
akként hagyja jóvá, hogy a jelenlegi elöregedett tuják helyére, a jelen határozat mellékletét 
képező „B” változatú helyszínrajznak megfelelően, a gyalogjárdára merőleges kötésben 
kerüljenek a fák elhelyezésre. A fák mennyiségének bővítése ennek megfelelően történjen, 
mellyel egy ligetes terület kerüljön kialakításra. A fa fajták nagyobbra növő parkfák legyenek. 
A facsoport elé a „KISZOMBOR DÍSZPOLGÁRAI” tábla kerüljön, az egyes fák elé a 
díszpolgárokra vonatkozó információkat tartalmazó, előzetes tartalmi, méretbeli egyeztetést 
követően elkészített emléktáblák kerüljenek elhelyezésre. 
 
A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza Szegvári Ernőné polgármestert, hogy a szükséges 
további egyeztetést folytassa le a Kiszomborért Alapítvány kuratóriumi elnökével az 
emlékhelyre ültetendő fafajnak, továbbá az emléktáblák feliratának és méreteinek 
meghatározásával kapcsolatban. 
 
 
A határozatról értesül: 
- Kiszomborért Alapítvány - Endrész Erzsébet kuratóriumi elnök 
- Szegvári Ernőné polgármester  
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- Irattár 
 
  



„A” változat 
 

         
teltvirágú vadcseresznye - Prunus avium Plena, vagy          díszcseresznye - Prunus serrulata Kanzan, vagy  oszlopos díszkörte - Prunus calleríana Chant. 

  
 

 
  



„B” változat 
 

        
ezüshárs ősszel, vagy    korai juhar fajta, vagy    piros virágú, termés nélküli gesztenyefa 

 
 

 


