
Tisztelt Gazdasági Bizottság! 

Lázár Jenő (a továbbiakban: Kérelmező) 2019. február 27-én kérelmet nyújtott be a Budapest             
Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályához (a         
továbbiakban: Hivatal) a Budapest XI. kerület, Dayka Gábor utca 34. sz. előtti (2446) hrsz.              
közterületi ingatlanon álló 1 db fa kivágásának ügyében. Kérelmét azzal indokolta, hogy a fa              
közterület és a magáningatlan határán található, belenőve a kerítésbe. A kerítés felújítását és a              
közeli T-Com akna használatát is ellehetetleníti. 

A tárgyi fa a Budapest XI. kerület, Dayka Gábor utca (2446) hrsz. alatti közterületi              
ingatlanon áll, amely ingatlan a Földhivatali Információs Rendszer nyilvántartása szerint          
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában van. 

2019. március 4-én a Hivatal az eljárás lefolytatására kizárási ok fennállása miatt azonos             
hatáskörrel rendelkező hatóság kijelölését kérte a Budapest Főváros Kormányhivatalától,         
ezáltal a kijelölés még folyamatban van. 

2019. március 7-én a Hivatal ügyintézője hatósági ellenőrzést tartott a fent említett helyrajzi             
számon a kivágásra kért fa megtekintése céljából. A kivágásra kért jegenyenyár (Populus            
nigra 'Italica') gyökere és törzse a közterületről indul és kissé megdőlve ránőtt a Dayka Gábor               
utca 34. sz. alatti ingatlan kerítésére. A fa törzsén kb. 1,5 méteres magasságig több sérülés is                
látható. A Hivatal fakataszterében nem szerepel a tárgyi fa, továbbá mivel a közterület és a               
magáningatlan határán található, nem áll a XI. kerületi Önkormányzat fenntartásában. 

A kivágásra kért fa 1 m-es magasságban mért törzskörmérete 104,5 cm, törzsátmérője 33,3             
cm. 

Pozitív elbírálás esetén Kérelmező ültetéssel teljesítené a fapótlást. 

Az eljáró hatóság érdemi döntésének meghozatalához, a közterületi ingatlanon álló 1 db fa             
kivágásának engedélyezéséhez és a pótlási előírásának meghatározásához (pótlás módja,         
mértéke, telepítési előírások) szükséges Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda         
Önkormányzata tulajdonosi hozzájárulásának megadása. 

A fentiek alapján kérem a T. Gazdasági Bizottságot, hogy döntsön a tulajdonosi hozzájárulás             
megadásáról a Budapest XI. kerület, Dayka Gábor utca 34. sz. előtti (2446) hrsz. alatti              
közterületi ingatlanon álló 1 db fa kivágása ügyében. 

Budapest, 2019. március 7. 
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