
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 

2017. március 3-án a Bálvány-Fa 2005 Kft. (2600 Vác, Attila utca 7.) kérelmet nyújtott be a                
Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályához         
a Budapest XI. kerület Etele út 48B-52B és az 54A-58A társasházak között található 3261/10              
hrsz-ú közterületi ingatlanon 5 db cserje és 19 db fa kivágása ügyében. 
Kérelmét a közterületi ingatlan környezetrendezésével indokolta. Kérelméhez csatolt bontási         
fakivágási tervet és kertépítészeti tervet. A kivágásra kért fákat és cserjéket a bontási terven              
14, 18A, 18B, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34B, 47, 48, 49, 50, 60, 61, 67A, 67B, 68, 76,                      
77, 78. számokkal jelölte.  
 

2017. március 7-én a Környezetvédelmi Osztály ügyintézője helyszíni szemlét tartott a fenti            
területen a kivágásra kért fák és cserjék megtekintése céljából. Az ügyintéző megállapította,            
hogy a közterületi ingatlanon kivágásra kért cserjék idősek, többször ifjítottak, a kivágásra            
kért fák közül a 78. számmal jelölt eperfa a beton repedéséből nőtt ki, a 27, 28, 29, 31, 32, 33,                    
47, 48, 49, 50, 60, 61, 76, 77. számmal jelölt kőrisfák és eperfák a kerítésbe nőttek. A 14.                  
számmal jelölt keskenylevelű ezüstfa ferde növésű. A kivágandó fák és cserjék           
össztörzsátmérője 296 cm. 
 

A 3261/10 hrsz-ú közterületi ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa a Földhivatali Információs           
Rendszer 2017. március 8-i nyilvántartása szerint Újbuda Önkormányzata. 
A tárgyi ingatlanon 24 db 1 méter magasságban összesen 296 cm törzsátmérőjű fa és              
cserje (eperfa, ostorfa, kőrisfa, tamariska) kivágása szükséges a kérelmező szerint. Ügyfél           
a kérelmét azzal indokolta, hogy az ingatlanon Újbuda Önkormányzata megbízásából          
környezetrendezést végeznek. Az eljáró hatóság érdemi döntésének meghozatalához, a         
közterületi ingatlanon álló fák kivágásának engedélyezéséhez és a kivágott fák pótlási           
előírásainak meghatározásához (pótlás módja, mértéke, telepítési előírások) szükséges        
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásának        
megadása. 
Tárgyi ingatlanon 24 db, 10-15-6-20-20-14-12-22-10-7-7-7-14-14-7-7-5-5-35-8-15-17-8-10     
cm átmérőjű fát és cserjét kell kivágni, a törzsátmérők összege 296 cm. A tulajdonosi              
hozzájárulás pozitív elbírálása esetén a fapótlást a mellékelt kertépítészeti terv alapján kell            
előírni ültetés formájában. 
 

A fentiek alapján kérem a T. Gazdasági Bizottságot, hogy adja meg a tulajdonosi             
hozzájárulást a Budapest XI. kerület Etele út 48B-52B és az 54A-58A társasházak között             
található 3261/10 hrsz-ú közterületi ingatlanon álló  5 db cserje és 19 db fa kivágásához. 
  

Budapest, 2017. március 10. 
 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző megbízásából: 
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