DUNAKESZI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2120 Dunakeszi, Fő út 25.
Tel.: 06 27 542 800
E-Mail: ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu

KÉRELEM

Fásítás iránti kérelem

Melléklet a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.) kormányrendelethez

Kérelmező

*Tulajdonos Neve:……………………………………………………………………………………….
*Címe: …………………………………………………………………………………………………….
Társtulajdonos neve, címe:……………………………………………………………………………
*Telefonszám1:…………………………………………………………………………………………..
E-mail1:…………………………………………………………………………………………………..

A faültetés helye

*A telepítés helye, címe:……………………………………………………………………………….
(pl. Minta utca 5 előtt, amennyiben a kérelmező ismeri a helyrajzi számot kérjük adja meg azt is)

*Előzetesen történt-e engedélyezett
fakivágás:…………………………………………………………………………………………..……
* kötelezően kitöltendő mezők

A fás szárú növényekre vonatkozó adatok
A telepítés kivitelezésének leírása*:
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………......................
* kötelezően kitöltendő mezők

Fafajták:
Vezeték alá nem ültethető

db

Vezeték alá ültethető

db
Juhar

Gömb koronájú (mezei) juhar -Acer Campestre

Mezei juhar -Acer Campestre

(Nanum
Tojásdad koronájú juhar - Acer Campestre

Tatár juhar - Acer tataricum

(Elsrijk)
Gömb (korai) juhar - Acer platanoides
(Globosum)

Oszlopos korai juhar - Acer platanoides
(Olmstedt)ó
Tarka levelű korai juhar - Acer platanoides
(Drummondii)
Sötétvörös levelű korai juhar - Acer
platanoides (Faassen's Black)
Vérjuhar - Acer platanoides (Crimson King)
Őszi Tűzjuhar - Acer platanoides (Autumn
Blaze)
Acer Platanoides – Royal Red
Hegyi juhar - Acer pseudopl.
Kőris
Magas Kőris - Fraxinus excelsior (Westhof's
Glorie )
Magas Kőris - Fraxinus excelsior (Tekeres)
Magas kőris - Fraxinus excelsior (Althena)
Virágos kőris - Fraxinus ornus (virágos)

Gömb Kőris - Fraxinus ornus (Mecsek)
Csörgőfa

Bugás csörgőfa - Koeltreuteria paniculata Díszalma
Malus (Wintergold)

Díszalma - Malus Brandy Wine (virágzáskor
rózsaszín virág)
Malus (Evereste)
Hófehér virágú díszalma – Malus (John
Downie)
Karéjos levelű díszalma - Malus sargentii
Díszcseresznye
Rózsaszín virágú japán díszcseresznye
Prunus Serrulata (Kanzan,)
Oszlopos japán díszcseresznye Prunus
Serrulata (Amanogwa)
Csüngő japán díszcseresznye - Prunus
Serrulata (Kiku-Shidare-Zakura)
Nagy fehér cseresznyefa - Prunus Serrulata
(Taihaku)
Berkenye
Lisztes berkenye - Sorbus (aria Favorit)

Hainburg berekenye - Sorbus - Hainburg

Keszthelyi berkenye - Sorbus (decipientiformis
Vállus)
Frank fattyú berkenye - Sorbus (franconica)
Svéd berkenye - Sorbus (intermedia)
Barkócaberkenye - Sorbus (torminalis)
Kárpáti berkenye Sorbus (mayeri)

Hárs
Ezüst levelű hárs - Tilia tomentosa (Szeleste)

Cserjék (maximum 5db igényelhető)
db

db
Barátcserje - Vitex agnus castus

Fehér som – Cornus alba

Galagonya - Cratageus almaatensis

Húsos som – Cornus mas

Piros virágú galagonya – Cratageus laevigata

Veresgyűrű som – Cornus sanguinea

Fényes levelű galagonya – Cratageus x

Törpe som – Cornus stolonifera

Levallei
Jezsámen – Philadelphus coronarius
A közművek figyelembevétele az telepítéskor valamint a telepítést követően fák gondozása (öntözés,
permetezés, kártevők elleni védelem stb.) a kérelmező feladata. A telepítést az önkormányzat
visszaellenőrizheti, amennyiben a gondozás nem megfelelő a kérelmező növények árát megtéríti az
önkormányzat részére. A fákat a telepítés helyéről átültetni tilos!

A kérelem benyújtásának végső határideje: 2019. Július 31.
Dunakeszi, 2019.
………………………..
A kérelmező aláírása
Jóváhagyva:
……………………………………………………………………………………………………………
Adatvédelmi nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelmen közölt adatok valósak.
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy e kérelemben megadott telefonszámom és email címem
Dunakeszi Város Önkormányzata és a Dunakeszi Polgármesteri Hivatal az adatvédelmi tájékoztatóban
foglaltak szerint kezelje, feldolgozza (részemre telefonon, email-en és/vagy postai úton közvetlenül a
város sport, társadalmi, közéleti eseményeiről, rendkívüli eseményekről, rendezvényekről, városi
hírekről információt juttasson el). Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az
adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elfogadom.1
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kérelmező aláírása

ügyintéző aláírása

adatkezelés határozatlan ideig terjed. A megadott személyes adatok nem kerültnek nyilvánosságra
hozatalra. A fenti hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Info. tv.) 14.§ c) pontja alapján, az
adatkezelőtől az ugyfelszolgalat@dunakeszi.hu e-mail címre elküldött levélben lehet kérni a személyes
adatok - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. Kötelező adatkezelésnek minősül
amennyiben az adatok további kezelését vagy megőrzését jogszabály írja elő. Az adatkezelő ennek a
kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv.16.§) köteles eleget tenni.

