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Tárgy: Javaslat fakivágásra és a kivágott 
fák pótlására 

Tisztelt Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság! 

I. Nyárfák kivágása: 

A Bizottság a nyárfák kivágása tárgyában készült előterjesztés kapcsán 2011. április 28-i 
ülésén úgy határozott, hogy helyszíni bejárás során kíván meggyőződni a nyárfák állapotáról. 
2011. május 10-én a kertészeti szakértő és több bizottsági tag megtekintette a MÁV telep 
mellett található nyárfasorokat, valamint a Gépmadár utca és a Kerepesi út közötti, továbbá a 
Kincskeresők Óvoda (Budapest X., Mádi utca 4-6.) előtti fekete nyárfákat 

Móczár Béla kertészmérnök szakértő a nyárfák helyszíni vizsgálata során rámutatott az idős 
nyárfák rejtett hibáira, a balesetveszélyes helyzetre, ezért azok kivágását indokoltnak tartotta. 
Konszenzus született arra nézve, hogy az élő fák csonkolására a késő őszi időszakban kerül 
sor, a törzsek üregesedésének megállapítása esetén pedig a fák kivágásra kerülnek. 

Javaslom, hogy az intézmények környezetében található 53 db beteg, korhadt nyárfa 
kivágására, illetve visszavágására a késő őszi időszakban, a lakosság tájékoztatását követően 
kerüljön sor a KÖKERT Kft. nyárfák kivágására biztosított l OOO OOO Ft összegű 
költségvetési keretének terhére. 

Il. Kiszáradt fák kivágása: 

A Képviselő-testület 2833/2010.(XII.16.) számú határozatában az alábbiak szerint döntött: 

"Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy 99 db kiszáradt, beteg fa tönkkel együtt való eltávolítására l 200 OOO Ft, 
valamint a kivágott fák pótlására a Környezetvédelmi Alap számlájára befizetett famegváltás 
összegénfelül 3 OOO OOO Ft kerüljön betervezésre a 2011. évi költségvetésbe." 

A fenti döntés azonban nem került végrehajtásra, a 20 ll. évi költségvetésbe nem lettek 
betervezve a fenti források. Ugyanakkor a képviselő-testület tavalyi évben hozott döntésében 
jelzett 99 db fa mellett az eltelt idő alatt még további l 08 db kiszáradt fa kivágása vált 
szükségszerűvé, mely azonnali intézkedést igényeine. Indokolt, hogy a fák kivágását a 
KÖKERT Kft. végezze el, ami az összesen 207 db fa tekintetében 2 400 OOO Ft forrást 
igényel. 

III. A kivágott fák pótlása: 

A kivágott fák pótlására a Környezetvédelmi Alap számlájára befizetett famegváltás összegén 
felül további 3 OOO OOO Ft biztosítása szükséges, a korábbi képviselő-testületi döntésnek 
megfelelően. Így a közterületen kivágott, l.mellékletben feltüntetett fák pótlására az őszi 
időszakban kerülhet sor. 
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Határozati javaslat: 

l. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a kiszáradt fák kivágására 2 400 OOO Ft és a kivágott fák pótlására 3 OOO OOO Ft 
összegben biztosítson forrást a felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére és 
kérje fel a KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét a fakivágás és 
a forrás erejéig a pótlás végrehajtására. 

Határidő: 

Felelős: 

kiszáradt fák kivágására: 2011. augusztus 30. 
kivágott fák pótlására: 2011. november 30. 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
V égrehajtásért felelős: jegyző 

Végrehajtás előkészítéséért felelős: KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

2. A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság felkéri a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. ügyvezetőjét, hogy a költségvetésében rendelkezésre álló forrás 
terhére az intézmények környezetében található 53 db beteg, korhadt nyárfa kivágása, 
illetve visszavágása érdekében - az őszi időszakban - az előterjesztés melléklete 
szerinti fakivágási programot hajtsa végre. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
V égrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. május 20. 

Törvényességi szempontból látta: 

~ztián7 
jegyző 

Az előterjesztés mellékletei: 

2011. november 30. 
a kerületfejlesztési szakterületért és külső 

kapcsolatokért felelős alpolgármester 
jegyző 

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft. 
ügyvezetője 

(7),; ·li 
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Lista a 20 l O őszén fe lm ért és kivágásra javasolt 99 db kiszáradt, beteg fáról 
Lista a további, 2011 tavaszán észlelt 108 db száraz fáról, 
Lista az 53 db beteg nyárfáról 
Emlékeztető a 2011. május 10-i bejárásról 
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Kivágás ra javasolt kiszáradt beteg fák listája /"1 ~~ ~~ ~ e-H·0n_.~ ~ 
2010 '-V . l 

utcanév fa faj megjegyzés 

Mag_lódi u. 12. akác 
Mag_lódi u. 23-25. akác 
MagJódi u. - Korall u. lepényfa 
sarok 
MagJódi u. - Kocka u. ecetfa 
sarok - sportpálya mellett 
Maglódi u. - Kada u. kőris csemete 
sarok 
MagJódi u. -Akna u. vadgesztenye 
sarok 
Jászberényi út - ecetfa 
Hárslevelű u. sarok korai juhar 
Szellőrózsa u. 23. juhar csemete 2 db 
Szellőrozsa u. hegyi juhar csemete 
háromszögben 
Dombhát u. 20. meggy 3 db 
Ujhegyi út- MagJódi u. kisebb fa 
sarok 
Aszok u. - Bánya u. ecetfa 
sarok, szelektív 
szemétgyűjtő mögött 
Aszok u. 5/c-d. között fehér eper odvas törzs, kb. 2,5 m 

magasságig 
Veszprémi u. 3. Juhar 2 db 
Csajkovszkij park vadszilva 
bejáratánál 
Ohegy park szélén a akác 
Száraz utcával szemben l jegenyenyár 
Harmat u. 54-56. l juhar 2 db 
Harmat u. 78. 1 juhar csemete 
Harmat 142. kínai nyár 
Kada u. 114/a. juhar 
Kada u. -Mádi u. sarok akác 
Farkasalma u. épület ecetfa 
után 
Sorház u. 6-tal szemben nyír 
Kada köz 3. előtt belső juhar 
zöld sáv 
Kada köz iskola juhar 
bejáratával szem-ben, 
belső zöld sáv 
Kékn_yelű u. 14. oldalán török mog_yoró 
Sörgyár u. 87. szemben csemete 



28. Bánya u. 24. kínai nyár 
29. Bánya u. 5. akác 
30. Mádi u. -Gitár u. sarok juhar 
31. Mádi u. Mile oldalában [juhar 
32. Mádi u. 23.(volt PEMU) ecetfa 
33. Mádi u. 19. szemben csemete 
34. Onodi u. 1. előtt akác törzs 
35. Onodi u. - Kolozsvári u. nyár törzs 

sarok, park szél 
36. Halom u. 9. juhar 
37. Füzér u. 42. juhar 
38. Füzér u. 36/b. akác Odvas 
39. Füzér u. 34. Juhar 3 db 
40. Hölgy u. 17. juhar 
41. Hölgy u. 29. akác törzs 
42. Előd u. étterem előtt o storta 
43. Zách u. 4. juhar 
44. Záchu.-Maléter Pál juhar 4 db 

laktanya oldalán szivarfa 
45. Nyerő u. 7. juhar 

akác 
46. Szállás u. 38. nyár 
47. Szárnyas u. 21. mögött jegenyenyár 
48. Zágrábi köz 
49. Ceglédi út OTP ingatlan ecetfa 

előtt 

50. Ceglédi út 32. fa 
51. Makk u. 4. akác 
52. Makk u. 8. gyümölcsfa 
53. Balkán u. 16. bálványfa 
54. Fokos u. 1. fa 
55. Hangár u. eleje - Start körte 

Autó oldala 
56. Keresztúri úton a Méhes akác Járda forgaimat 

u. és a Ladányi u. között akadályozza, féloldalas 
buszmegállóban 

57. Keresztúri út, EGIS juhar 
mellett 

58. Kelemen u. 14. ecetfa 
59. Szőlővirág u. -Tavas u. juhar csemete 

sarok 
60. Mázsa u. 3-5. ecetfa 4 db 
61. Szállás u. 14-16. között ecetfa 
62. Dorogi u. 9. csemete 
63. Dorogi u. 32. meggyfa 
64. Gyakorló út. 2. ecetfa 
65. Gyakorló út 8. ezüstfa 
66. Váltó u. 51. díszszilva 
67. Liget u. 21. juhar 



68. Liget u. 46. akác 
69. Liget u. 39. akác 
70. Liget u. 14. juhar 
71. Ugor u. 8. fa 
72. Hal as u. új épületnél ecetfa 2 db 
73. Pilisi út 52-54. között fa 6 db 
74. Hölgy u. 17. juhar 
75. Füzér u. - Endre u. sarok juhar 
76. Kelemen u. 1 0-12 között !juhar 

Összesen: 99 db 

A felsorolt fák kivágása indokoltlazokat szúrópróba~ szerűen megvizsgáltam. 

Budapest 2010-12-07 

Móczár Béla 
szakértő 
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2011-évi bejárás alapján újabb száraz fák listája 

Cím: Fajta: Állapot 
Sorszám: 

l. Szent L tér 29 bejárat előtt Csörgő fa 2 db száraz 
2. SaJgótarjáni út parkoló mellett Akácfa, száraz 

zöldjuhar 2 db. 
3. MA V telep - Zách u. sarok Bálványfa 4db. félig száraz 
4. Gépmadár l 0-20 között játszótér Fa kiszáradt 

me ll ett 
5 Gyakorló u. - Gyakorló köz sarok Fa kiszáradt, csonkolt 
6. Gépmadár- Kerepesi között Olajfa 1db kiszáradt 

kutyajátszó területen 
7. Gépmadár- Kerepesi véderdő Olajfa, nyárfa kiszáradt 

területén 10 db 
8. Mádi u. 4-6 óvoda területén Akácfa kiszáradt 
9. Hárslevelű óvoda Fa kiszáradt 
10. Harmat-Ujhegyi sétány Fa kiszáradt 
ll. Ohegy parkban Fa 60 db. kiszáradt 
12. Kada u 104 Fa kiszáradt 
13. Rottenbiller Parkban Fa 10 db száraz 
14. Kápolna tér Fa 2 db száraz 
15. Halom u. 39. előtt Juhar ldb kiszáradt 
16. Mélytó u. 4. mellett Akác 3 db kiszáradt 
17. Körösi Cs.S .. út 3 előtt Dísz-szilva kiszáradt 
18. Mongol u.17. előtt Török mogyoró kiszáradt 
19. Mélytó u. 6. oldalán Juhar, akác2db kiszáradt 
20. Mádi u- Sibrik M. sarok Fa l db kiszáradt 
21. Ujház u l. diófa kiszáradt 
22. Salgótarjáni út 63 mögött Csonk,akácfa félszáraz 

Összesen: 108 db 



sorszárn 
l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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8. 
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10. 

2011. évi nyárfa kivágási program 
intézmények (bölcsőde, óvoda, iskola) környezetében 

cím fajta Allapot 
Gergely u. - Sibrik M. út 3 db fekete nyár Korona- és törzs 
sarok bicikli út rnellett d: 35 cm elhalás 
Gergely u. Ujhegyi út 6 db fekete nyár Koronaelhalás, 
fel öl d: 30 cm csonkolás 

rninden második 
Mádi u. 127. előtt l db fekete nyár csonkolás 

d: 70 cm 
Ujhegyi uszoda parkoló l db fekete nyár törzskorhadt 

d: 50 cm 
Mádi u. 4-6. előtt 5 db csonkolt Elhaló, csonkolás 

fekete nyár 
d: 35 cm 

Gépmadár u. Kerepesi út l O db fekete nyár Korona elhalás 
között d: 25 cm átlag 
Gép u. 2-4. szemben l db jegenye Elöregedett, 

nyár d.:70 cm korona elhalás 
Bársonyvirág u. elő 4 db jegenye Elöregedett 

nyár d: 80 cm koronaállásos, 
száraz ágak 

Kékvirág u. 5. szemben l db feketenyár T ö r zs sérült, 
d: 70 cm viharkár, roncsolt 

korona 
Salgótarj áni út MA V telep 20 db Elöregedett, 
me ll ett j egenyenyár elszáradó 

l db kanadai koronák, 
nyár szakértői 

d: 90-1 00 cm vélernény alapján 
kivágásra 
javasolt 

Össz: 53 db 

Védett intézmény 
Öregek otthona 

" 

Ovo da 

uszoda 

Ovo da 

óvoda 

Iskola 

iskola 

óvoda 

Ovoda, iskola 
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POLGÁRMESTERI HIV ATALA HATÓSÁGI IRODA 
Építés-, Környezet-, és Közlekedéshatósági Csoport 

1102 BUDAPEST, SZENT LÁSZLÓ TÉR 29 

Emlékeztető 

a X. Kerületi Önkormányzatnál 
2011.május 10-én tartott 

bejárásról 

Tárgy: A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság bejárása a kivágásra javasolt 
nyárfák megtekintésére, szakértő jelenlétében. 

Jelen vannak: 

Radványi Gábor 
Marksteinné Molnár Julianna 
Agocs Zsolt 
Dr Fehér Tibor 
N agyné Horváth Emilia 
Moczár Béla 
Mednyánszki Miklós 
Bánhegyiné Binder Zsuzsa 

Alpolgármester 
Elnök asszony 
Bizottsági tag 
Bizottsági tag 
Bizottsági tag 
szakértő 

Csoportvezető 

környezetvéd. üi. 

A Bizottság jelenlévő tagjai először a MÁV telep melletti Zách utcában, majd a Salgótarjáni 

út BKV sínek mellett található jegenye nyárfákat tekintette meg. A szakértő tájékoztatása 

alapján kivágásrajavasalt 7 db, melyet a KŐKERT Kft képviselője festékkel megjelölt, l db 

ifjításra, továbbá a lakóház előtt a villanyoszlop melletti nyárfa is és 4 db bálványfa is 

kivágásra javasolt. 

A Salgótarjáni út mellett lévő nyárfák kivágása előtt csonkítani szükséges azokat és 

megtekinteni, hogy belül ténylegesen üregesek - e a fák, amennyiben bebizonyosodik 

állapotuk a balesetveszély elhárítása érdekében azokat is ki kell vágni. 

Kivágandó egy kiszáradt akácfa, valamint a sínekre nyúló ágak levágandók. 

Tisztázandó a terület tulajdonviszonya. (X. ker. Önkormányzat a mellékelt tulajdoni lap 

szerint). 

Második helyszínként a Gépmadár utca - Kerepesi út közötti területet tekintettük meg. 

Megállapítottuk, hogy a fekete nyárfák, valamint az olajfák között több is kivágásra 

javasolható, mint l O db. Pl. a Kutyajátszó területén is, ezért további helyszíni szemle 

szükséges. 

A KÖKERT Kft képviselője jelzéssel ellátta azokat a fákat, melyek kivágása indokolt a bejárt 

területen. 
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A területen helyszíni munkák javasolhatók: gödrök betemetése, beton darabok elszállítása, 

aknafedél helyreállítása stb, melyet a KŐKERT Kft-nekjelzünk. 

Végezetül a Mádi u 4-6 óvoda előtti fekete nyárfákat tekintettük meg. Az üregesedés miatt a 

fák kivágása indokolt, melyet a KŐKERT Kft képviselője jelzéssellátott el. 

A Szakértő Úr felhívta a figyelmünket az Óvoda területén belül lévő egy borostyánnal benőtt 

jegenye nyár, valamint egy elszáradt akácfa kivágásának szükségességére, melyet a 

V agyonkezelő felé továbbítani fogunk. 

A fakivágási és ifjítási munkálatokat a lombhullatás után késő őszi időszakban a lakosság 

tájékoztatását követően szabad elvégezni. 

kmf. 

Az emlékeztetőt készítette: 

·~) 

Bánhegyiné Binder Zsuzsa 


