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Kérelmező 2019. március 13-án engedélykérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI.           
Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) a Budapest XI. kerület,           
Mezőkövesd út (43566/4) hrsz. alatti közterületi ingatlanon álló összesen 3 db fa            
átültetésének, 2 db fa kivágásának és 1 db fa gallyazásának ügyében. Kérelmét azzal             
indokolta, hogy a tárgyi fák átültetése, kivágása és gallyazása új vendéglátó pavilon építése             
miatt szükséges. Kérelmező a kérelméhez csatolt, okleveles kertészmérnök által tett          
nyilatkozat alapján 1 db fa „törzsmagasság emelése” valósulna meg gallyazással, a 2017. év             
során telepített 3 db fa átültetése szakmailag támogatott. A nyilatkozat szerint továbbá a             
kivágásra kért fák közül az egyik fa kivágása az egyed rossz állapota miatt indokolt, a másik                
fa átültetése pedig szakmailag nem támogatott a gyökerek nagymértékű sérülékenysége miatt,           
továbbá vezérága kitört, koronaformája nem a fajtára jellemző, ezért kivágása javasolt. 
A tárgyi fák a Mezőkövesd út (43566/4) hrsz. alatti közterületi ingatlanon állnak, amely             
ingatlan a Földhivatali Információs Rendszer nyilvántartása szerint Budapest Főváros XI.          
Kerület Újbuda Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában van. 
2019. március 19-én a fenti helyrajzi számon megtartott hatósági ellenőrzés során a Hivatal             
ügyintézője megállapította, hogy az engedélykérelemben szereplő, átültetésre kért 3 db          
oszlopos tölgy (Quercus robur ’Fastigiata’) 1 méter magasságban mért össztörzskörmérete          
35,5 cm (össztörzsátmérője 11 cm), továbbá a gallyazásra kért 1 db kislevelű hárs (Tilia              
cordata) 1 méter magasságban mért törzskörmérete 60 cm (törzsátmérője 19 cm). Az            
átültetésre és gallyazásra kért, szemrevételezett fák egészségesek, lombkoronájuk habitusa a          
fafajra jellemző. A Környezetvédelmi Osztály véleménye szerint a 3 db oszlopos tölgy            
átültetése és a kislevelű hárs gallyazása szakmai felügyelet mellett kivitelezhető lehet. A            
kivágásra kért 2 db fa 1 méter magasságban mért össztörzskörmérete 115,5 cm            
(össztörzsátmérője 36,5 cm). A hatósági ellenőrzésről készített fényképekkel ellátott         
hivatalos feljegyzésekben további információk találhatók a tárgyi fák állapotát illetően. 
Az eljáró hatóság érdemi döntésének meghozatalához, a közterületi ingatlanon álló tárgyi fák            
átültetésének, kivágásának és gallyazásának engedélyezéséhez szükséges az Önkormányzat        
tulajdonosi hozzájárulásának megadása. 
A tulajdonosi hozzájárulás pozitív elbírálása esetén Kérelmezőnek a 3 db oszlopos tölgy            
átültetésének pontos helyét a Hivatal Városüzemeltetési Osztályával kell egyeztetnie az          
átültetés határidejét megelőzően, továbbá a gallyazásra kért 1 db kislevelű hárs metszése után             
a fa sebkezeléséről Kérelmezőnek megfelelően gondoskodni szükséges. Az átültetési és          
gallyazási munkálatokat csak szakkivitelező végezheti. Kérelmezőnek a kivágásra kért fák          
pótlásaként összesen 173 cm törzskörméretnek megfelelő mennyiségű fa megváltásáról kell          
gondoskodnia, amely 13 db, 12/14 cm törzskörméretű, legalább kétszer iskolázott, sorfa           
minőségű lomblevelű díszfa ültetésével váltható meg önkormányzati tulajdonban lévő         
közterületi ingatlan kijelölésével. 
Amennyiben az átültetésre vagy gallyazásra kért fák közül a munkálatok nem szakszerű            
módon történő kivitelezése miatt bármelyik fa egy éven belül elpusztul, abban az esetben             
pótolni kell a fa törzskörméretének másfélszeresének mértékében. 
A fentiek alapján kérem a T. Gazdasági Bizottságot, hogy döntsön a tulajdonosi hozzájárulás             
megadásáról a Budapest XI. kerület, Mezőkövesd út (43566/4) hrsz. alatti közterületi           
ingatlanon álló 3 db fa átültetése, 2 db fa kivágása és 1 db fa gallyazása ügyében. 
Budapest, 2019. április 4. 
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