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díszpolgári sétány kialakításával   

kapcsolatban 

 

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. 

 

Településünk zöldebbé tételének és prominens személyei emlékőrzésének – a kuratórium által 

megjelölt - szándéka üdvözlendő, hiszen Önkormányzatunk mindig is kiemelt figyelmet 

fordított a fásításra, a zöldterületekre és nagy elődeink emlékezetének ápolására. 

 

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.  

 

Főtérről, műemléki környezetről lévén szó, fontos annak szakértői vizsgálata is, hogy a 

kialakítandó sétány illeszkedik-e a műemlékek közé, az hogyan befolyásolja a falu, a 

faluközpont arculatát. A 2008-as faluközpont-rehabilitációs tervek szerint egyébiránt a Szent 

István térre a jövőben napóra kerülne. 

 

 



A fentiek alapján, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület egyetért az Alapítvány 

határozatában foglaltakkal, a sétány létrehozása érdekében a helyszín megfontolt kijelölése, az 

emlékfák fajtájának kiválasztása, valamint az elhelyezni kívánt emléktáblák (felirat, méret) 

elkészítése előtt 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, 2018. november 22.  
 

 

      Tisztelettel: 
 

 

         Szegvári Ernőné  

           polgármester 

  



Tárgy: A Kiszomborért Alapítvány megkeresése díszpolgári sétány kialakításával 

kapcsolatban 

 

    /2018. (XI. 27.) KNÖT h. 

 

HATÁROZATI   JAVASLAT 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kiszomborért 

Alapítvány megkeresése díszpolgári sétány kialakításával kapcsolatban tárgyú előterjesztést és 

az alábbi döntést hozta: 

 

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 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 zárkózik 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 felkéri és felhatalmazza 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. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2019. februári ülés 

 

A határozatról értesül: 

- Kiszomborért Alapítvány - Endrész Erzsébet kuratóriumi elnök 

- Szegvári Ernőné polgármester  

- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 

- Irattár 

 

 

  



Nagyközségi Önkormányzat                      Kiszomborért Alapítvány Kuratóriuma 
Kiszombor                                                  Kiszombor                                                               
Képviselő-testület, 
polgármester                                                                  
                                                                  Tárgy: Díszpolgári sétány 
  
Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester Asszony! 
 
A Kiszomborért Alapítvány kuratóriumi ülése október 16-án egyhangúan támogatta, 
határozatot hozott a kiszombori díszpolgárok, 7 díszpolgár emléksétányának 
létrehozásáról, emlékfáinak ültetéséről.  
(Az októberi képviselő-testületi ülésen nem szerepelt beadványunk félreérthető 
szövegezés miatt.) 
A Föld napján, április 22-én szeretné mindezt megvalósítani.  
Az alapítvány vállalja a fa és táblák kihelyezésének költségeit. Egy fa és 
hozzátartozó kis emléktábla becsült költsége 25-35 ezer forint közötti összeg. 
A döntés Görbe Boldizsár indítványára született, amelyben egy fa ültetését javasolta, 
de a kuratórium jelenlévő hat tagja egyhangúlag a 7 díszpolgár sétányának 
létrehozásáról döntött. 
 
Tiszteletteljes kérése a Kuratóriumnak: az önkormányzat jelölje ki azt a helyet, ahol a 
sétány létrehozása lehetséges, valamint a fafajtát, amely a fásítási tervhez 
megfelelő.  
Köszönjük ezirányú segítségüket.  
(A kuratórium által kigondolt hely, ha lehetséges, és nem tiltja semmi: a templomkert 
srég járdalapos gyalogútja a Nagyszentmiklósi út felől. És kisebb növésű fákra 
gondoltunk.) 
 

 
Tisztelettel kérjük az Önkormányzat támogatását, segítségét.  
 
 

Kiszombor, 2018. november 21.                          

                                                A Kuratórium nevében Endrész Erzsébet, elnök 

 

 

 
 


