
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 
2017. május 22-én a HENKEL Magyarország Kft. (1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6.)             
kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal           
Környezetvédelmi Osztályához a Budapest XI. kerület Dávid Ferenc utca 6. sz. ingatlan előtti             
4476/18 hrsz-ú közterületi ingatlanon álló 1 db szilvafa kivágása ügyében. Az           
engedélykérelemhez közútkezelői hozzájárulást, valamint fakivágási és fakivágási tervet is         
csatolt. Kérelmét azzal indokolta, hogy a Budapest XI. kerület Dávid Ferenc utca 6. sz.              
4467/6 hrsz-ú ingatlan kapubejárója nem felel meg a telephelyre be- és kihajtani kívánó             
járművek kanyarodó mozgásának, ezért szegélykorrekcióra van szükség. 
 
2017. május 23-án a Környezetvédelmi Osztály ügyintézője helyszíni szemlét tartott a fenti            
területen a kivágásra kért fa megtekintése céljából. Az ügyintéző megállapította, hogy a            
Dávid Ferenc utca 6. sz. ingatlan előtt álló szilvafának 1 m magasságban 3 ága van, amelyek                
körmérete 25 cm, 34 cm és 31 cm, átmérőjük 8 cm, 10 cm, 10 cm, az átmérők összege 28 cm.                    
A fa az ingatlan előtti 4476/18 hrsz-ú közterületen áll, amely ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa              
a Földhivatali Információs Rendszer 2017. május 29-i nyilvántartása szerint Újbuda          
Önkormányzata. Kérelmező a kivágásra kért 1 m-nél kisebb törzsmagasságú gyümölcsfát 2           
db sorfa minőségű mezei juharfával tervezi pótolni. 
 
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.  
 
A tárgyi ingatlanon 1 db 1 méter magasságban összesen 28 cm törzsátmérőjű szilvafa             
kivágása szükséges a kérelmező szerint. A tulajdonosi hozzájárulás pozitív elbírálása esetén a            
fapótlást ennek alapján kell előírni ültetés vagy pénzbeli megváltás formájában.  
 
A fentiek alapján kérem a T. Gazdasági Bizottságot, hogy adja meg a tulajdonosi             
hozzájárulást a Dávid Ferenc utca 6. sz. előtti 4476/18 hrsz-ú ingatlanon álló 1 db szilvafa               
kivágásához. 
 
Budapest, 2017. május 30. 
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