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Kérelmező 2019. június 26-án kérelmet nyújtott be a Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai             
Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályához (a továbbiakban: Hivatal) a Budapest         
XI. kerület, Menyecske utca (853/26) hrsz. alatti közterületi ingatlanon álló 6 db fa és a               
Menyecske utcai Napsugár Óvoda (853/17 hrsz.) udvarán álló 1 db fa kivágásának ügyében.             
Kérelmét azzal indokolta, hogy a közterületen és az óvoda udvarán álló fák kivágása az              
utcában lévő távhő gerincvezeték felújítása miatt szükséges.  

A fakivágási tervlapon szereplő 30-as sorszámú fa a Menyecske utcai Általános Iskola            
udvarán található, melynek kivágásához a fenntartó tulajdonosi hozzájárulása szükséges. A          
90-es sorszámmal jelölt fa, egy elöregedett cserjesor, melynek kivágása nem engedély           
köteles. 

A tárgyi fák Budapest XI. kerület, Menyecske utca (853/26) és 853/17 hrsz. alatti közterületi              
és magáningatlanokon állnak, amely ingatlanok a Földhivatali Információs Rendszer         
nyilvántartása szerint Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának tulajdonában         
vannak. 

2019. július 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. 

Ha kivágott fák pótlása az adott földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben lesz              
teljesíthető és más ingatlanon a pótlás szintén nem lesz teljesíthető, a Kérelmező vállalja a              
kompenzációs intézkedést. 

Az eljáró hatóság érdemi döntésének meghozatalához, a közterületi ingatlanon álló 6 db fa és              
a Napsugár Óvoda udvarán 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, Menyecske utca (853/26) hrsz. alatti közterületi           
ingatlanon álló 6 db fa és a Menyecske utcai Napsugár Óvoda (853/17 hrsz.) udvarán álló 1                
db fa kivágásának ügyében. 

Budapest, 2019. július 5. 

                  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
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