
 
 

Fagallyazási kérelem 
 

Bejelentő adatai: 
⋅ név: .........................................................................................................................................  
⋅ kérelmezés jogcíme (aláhúzandó): mint tulajdonos – mint társasházkezelő 
⋅ cím: .........................................................................................................................................  
⋅ elérhetőségek: 

telefon: ...................................................................................................................................  
e-mail: .....................................................................................................................................  

 

Munkavégzés címe:  

 ............................................................................................................................................................  
 

Kért munka leírása, indoklása: 
 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................  
Tájékoztatás: 
- Társasház körül történő fagallyazást csak és kizárólag közös képviselő kezdeményezhet a lakóközösséggel történt 
egyeztetés után. Jelen kérelemhez mellékelni kell a lakók többségének aláírását, vagy a lakógyűlés a tárgyban 
hozott határozatának másolatát. Egyszerű aláírásgyűjtés esetén az aláíró lap tartalmazza az aláírásgyűjtés célját, 
valamint a közösség által felhatalmazott személy adatait (név, szem. ig. szám, lakcím, telefonszám). 
 
- Felhívjuk a figyelmüket, hogy a Főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII.1.) Főv. kgy. rendelet 3. § szerint: 

„(1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni: 
a) az ingatlan – beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is 
– és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület 
gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, hó-eltakarítsáról és síkosság-mentesítéséről. 
Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint 
változatlan maradjon; 
b) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről; 
c) a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről.” 

 
- Fakivágási kérelmekkel Budapest Főváros XXI. kerület Csepeli Polgármesteri Hivatal Városrendezési Iroda 
Környezetvédelmi Csoportjához szükséges fordulni. A hivatal által megbízott igazságügyi szakértő vizsgálata 
alapján a fakivágási határozat meghozatala a jegyző megbízásából a fent említett iroda hatáskörébe tartozik. 
 
- Kijelentem, hogy a bejelentéssel kapcsolatban közölt adataimat, mint a személyes adatok és a közérdekű adatok 
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezési szempontjából érintett személyes adatimnak a 
munkavégzés érdekében az érdekeltek részére történő átadásához hozzájárulok. 
- Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, és azt aláírásommal hitelesítem. 
 

Kelt: ………… év ……………………. hónap ……… nap 
 

         …………………………… 
         bejelentő aláírása 
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