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a közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete minden évben forrást 
biztosít a kiszáradt, beteg fák kivágására és pótlására annak érdekében, hogy a kerület elöregedett 
fái fokozatosan, ütemezetten lecserélésre kerüljenek fiatal facsemetékre. Ezáltal biztosítható 
Kőbánya faállományának megújulása, valamint megelőzhetőek a faágak letöréséből, a fák 
kidőléséből adódó balesetek, és elkerülhetőek az ebből fakadó esetleges kártérítési igények. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 1139/2009. (VI. 18.) 
határozatában a Budapest X. kerület, Alkér utca- Harmat utca- Kada utca által határolt 42050/9 
hrsz.-ú volt "vadaspark" területének a rekultivációjáról, majd a 959/2010. (IV. 20.) határozatában a 
terület rendbetételére és parkká való átalakítására forrás biztosításáról határozott. 

A volt "vadaspark" területén 2010. évben 158 db fa került kivágásra, mivel azok az élet- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztették. Ezek mellett 225 db fa ifjítását és 77 db száraz fa gallyazását 
végezte el a KÖKERT Kőbányai Non-profit Kft. A Hatósági Iroda a "vadasparkban" történt 
beavatkozások hatását megvizsgálta, mivel több idős fa nem tudott regenerálódni, ezért a fák 
egészségi állapotának rendszeres ellenőrzése és a kipusztult fák pótlása továbbra is feladatot jelent. 

A Képviselő-testület a 2011. június 16-ai ülésén az 563/2011. (VI. 16.) határozatában 207 darab 
kiszáradt, beteg utcai sorfa kivágásáról és annak pótlásáról határozott. A fák kivágása a KÖKERT 
Kőbányai Non-profit Kft. tájékoztatásaszerint az ősz folyamán megtörtént 

Kőbánya közterületeire jellemző, hogy sok az idős, elöregedett fa, mely alól az utcai fasorok és a 
parkok fái sem kivételek. A Hatósági Iroda az idei évben augusztus-szeptember hónapban elvégezte 
a kerület útjai mellett található fasorok és a parkok állapotának felmérését. Ennek alapján 2012. 
évben az utcai fasorokban, illetve a lakótelep i zöldterületeken l 04 db, míg a parkterületeken -
Csajkovszkij park, Sportliget, Mélytó, "vadaspark"- 94 db olyan beteg, kiszáradt fa kivágását tartja 
a szakiroda indokoltnak, amely az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti. A kivágásra javasolt 
fák listája az előterjesztés 2. mellékletét képezi. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. Q / . J, 
Budapest, 2011. november 28. ~ ~ 

Radványi Gábor 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2011. ( ... ... )határozata 

a közterületen lévő kiszáradt, beteg fák kivágásáról és pótlásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, 
hogy az utcai fasorokban és lakó te lepi parkterületen l 04 darab, a parkok területén 94 darab 
kiszáradt, beteg fa kivágására és tönkjének kiszedésére 3 200 OOO forint, a kivágott fák pótlására 
6 400 OOO forint összegű fedezetet terveztessen be a 2012. évi költségvetésbe. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
2012. évi költségvetés összeállításának határideje 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 
alpolgármester 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
Hatósági Iroda vezetője 
KŐKERT Kőbányai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

Kőbánya kiszáradt, beteg fáinak listája 
2011. 

Utca Darab/ Megjegyzés 
átmérő 

Kada köz 2/10,10 iskola előtt, kiszáradt 
Mádi u. 91. 1110 kiszáradt 
Előd u. 6. és 8. között 1120 belső út mellett 
Mongol u. 27. 2/20,25 kiszáradt 
Harmat u. 142. 1115 épület sarka 
Harmat u. 142 mögött 3/15,20,10 nyárfa korhadt, félszáraz Harmat u. 

mentén 
Harmat u. 60. előtt 2/15,15 kiszáradt juhar 
Harmat u. 92./c l /15 kiszáradt 
Ceglédi út eleje 3/10,15,és Kiszáradt, az egyik háromtörzsű 

3x20 
Harmat köz 2/20,25 akác csonk, kiszáradt 
Mádi u. 169. 1120 épület mögötti parkoló, épület sarka 

11cserje 
Kada u. 163-171. között 5/15 Mádi u. mentén 
Kada u. 104. l/20 csonk 
Csombor u. eleje, páros l/15 kiszáradt 

oldal 
Füzér u. 42. 1115 kiszáradt 
Kolozsvári u. - Korponai u. 1/10 kiszáradt 
sarok 
Kolozsvári u. - Onodi u. 1135 csonk 
sarok 

Hölgy u. 39. 1120 csonk 
Hölgy u. 48. 2/25,20 akác csonk 
Liget u. 14./a 2/10, 25 kiszáradt, korhadt 
Liget u. 34 1/15 akác 
Csajkovszkij park 3 
Sportliget 32 

"Vadaspark" 40 
Kolozsvári u. 37. park 2/20 kiszáradt 
területe 

Csombor u. 13. mögött 1120 Száraz, korhadt, ferde 
Mádi u. 198. 1115 parkoló és a sorház között, japán 

akác 
Mádi u. - Gitár u. sarok 1/15 Mille mellett 

Som fa köz, kutyafuttató 3115, 5, 5 kiszáradt 
me ll ett 

Somfa köz 15. l/ 35 épület végében 
Bihari - Balkán utca 2/15, 30 kis domb környezetében 
lakótelep 
Zágrábi út - Somfa köz l/5 parkoló 



33. Száva u. 2. 1110 szemben a túloldalon 
34. Száva u. 2. mögött 1110 
35. Szárnyas u. 6. mögött 1/20 kiszáradt 
36. Szárnyas u. 2. és 4. között 1125 kiszáradt 
37. Fertő u. l 8. mellett 2/20 kiszáradt 
38. Téglavető u. 36. 1/15 félszáraz 
39. Albertirsai út 3. 4/40,25,25,15 kiszáradt 3 db ecetfa és egy félszáraz 
40. Albertirsai út villamos 5/20,20,25,20 akác, egy kéttörzsű 

forduló, Kerepesi út felé 20,15 
41. Albertirsai út villamos 2130, 20, 15 az egyik kéttörzsű 

forduló, Fehér út felé 
42. Pilisiu.-Pesti G. u. sarok 1/20 akác 
43. Pesti G. u. 22. 1120 akác 
44. Pesti G. u. 30/a .. 1120 akác 
45. Pesti G. u. 27. 1115 kiszáradt 
46. Juhász u. 46/a. 1120 kiszáradt 
47. Juhász u. 33/a. 1120 kiszáradt 
48. Heves u. 19. 1115 kiszáradt 
49. Dorogi u. 38. 1120 kiszáradt 
50. Gépmadár u. óvoda melletti 3/15,18,20 kiszáradt, félszáraz 

játszótér, mindkét oldal 
51. Maglódi út 13 L mellett 1115 kiszáradt 
52. Maglódi út- Sírkert u. sarok 1120 kiszáradt 
53. Maglódi út 18. 2/20, 15 kiszáradt 
54. Maglódi út - Akna u. sarok 2/15, 15 kiszáradt 

mindkét oldal 
55. Maglódi út iskola sportpálya 1/15 kiszáradt 

me ll ett 
56. Ohegy u. 1115 telefontársaság előtt 
57. Makk u. 6/c. 1/15 szemben 
58. Fertő u. 14. 1130 platán 
59. Ceglédi u. - Gém u. sarok 1115 akác 
60. Arpa u., Hizlaló tér sarok 215, 5 ecetfa sarjak 
61. Arpa u. vége 1115 ecetfaipari oldal 
62. Szállás u. 6. szemben 1130 juhar 
63. Szállás u. 4. szemben 1140 korhadt juhar 
64. Szállá u. 2./b 1130 korhadt, kiszáradt 
65. Szállás u. - Kőér utca sarok 6 ecetfa sarj 

3/15+20+25 3 törzsű ecetfa 
66. Kőér u. 5. 1145 akác korhadt, félszáraz 
67. Mélytó 19 

Összesen: 198 


