
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 
 

2018. február 5-én a Szent II. János Pál Iskolaközpont (1116 Budapest, Mezőkövesd út 10.)              
(továbbiakban: Ügyfél) kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai           
Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályához (továbbiakban: Hivatal) a Budapest XI.         
kerület, Mezőkövesd út 10. sz., 43593 hrsz. alatti közterületi ingatlanon álló 5 db fa              
kivágásának ügyében. Kérelmét azzal indokolta, hogy az iskola előkertjében található fűzfa a            
járdára hullajtja folyamatosan tavasztól december közepéig a levelét, ezért veszélyes az erre            
közlekedőknek. A szintén az iskola előkertjében található csörgőfa kiszáradt, egy ágán van            
pár levél és a törzse körülbelül 45 fokban dől a parkoló autók felé. A csüngő eper fenyőfa alá                  
nőtt, az ingatlan sarkánál található csörgőfa és az óvoda udvarán található nyárfa pedig             
balesetveszélyes. 
 

2018. február 8-án a Hivatal ügyintézője helyszíni szemlét tartott a fent említett helyrajzi             
számon a kivágásra kért fák megtekintése céljából. A helyszínen az ügyintéző megállapította,            
hogy a kérelemben szereplő fűzfa 1 méter magasságban mért törzsátmérője 29 cm, törzse             
enyhén dől a közterületi járda irányába. Az előkertben található csörgőfa 1 méter            
magasságban mért törzsátmérője 38,5 cm, törzse megdőlt a parkoló irányába. Az előkertben            
található csüngő eper 1 méter magasságban mért törzsátmérője 14 cm, a fán sérülés nyoma              
nem látható. Az ingatlan sarkánál található csörgőfa 1 méter magasságban mért törzsátmérője            
34 cm, törzse jelentős mértékben sérült, illetve erősen dől a közterületi járda irányába. Az              
óvoda udvarán található nyárfa 1 méter magasságban mért törzsátmérője 51 cm, törzsét szú             
rágta és jelentős mértékben sérült, illetve teljesen ki van száradva. 
 

A tárgyi fák a Mezőkövesd út 10. sz., 43593 hrsz. alatti magánterületi ingatlanon állnak,              
amely ingatlan a Földhivatali Információs Rendszer 2018. február 7-i nyilvántartása szerint           
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában van. 
 

Az eljáró hatóság érdemi döntésének meghozatalához, a magánterületi ingatlanon álló fák           
kivágásának engedélyezéséhez és a pótlási előírásának meghatározásához (pótlás módja,         
mértéke, telepítési előírások) szükséges Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda         
Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásának megadása. 
 

A tárgyi ingatlanon 5 db, 166,5 cm törzsátmérőjű fa 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 Mezőkövesd út 10. sz., 43593 hrsz. alatti közterületi ingatlanon álló 5 db fa               
kivágásához. 
 

Budapest, 2018. február 28. 
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