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KÖZLEMÉNY
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 89. § (1)
bekezdés értelmében hatóságom a tárgyi ügyben hozott döntéséről az alábbi közleményt közhírré
teszi:
A kifüggesztés, közzététel napja: 2021. február 23.
Az eljáró hatóság neve:

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője
Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály

A döntés száma: 2743-3/2021.
A döntés tárgya: Győr, Csemete utca 37/A. ingatlan előtt fakivágás.
A kérelmező ügyfél neve, lakcíme: Közérdekű bejelentő.
A döntés tartalma (kivonata):
HAT Á R O ZAT
Dr. Lipovits Szilárd Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében kötelezem a Győr-Szol Győri
Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. 9024 Győr, Orgona u. 10. sz. alatti kezelőt, hogy a Győr,
Csemete utca 37/A. sz. ingatlan előtt a Győr, 12914 hrsz.-ú közterületen álló 1 db szilvafát 2021.
március 15-ig, vagy a 2021. október 15-től 2022. március 15-ig terjedő időintervallumban a
növények nyugalmi időszakában kivágja.
A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. köteles a fa kivágását követő 1 éven
belül a Győr, Csemete utca 37/A. sz. ingatlan előtti közterületen 1 db földlabdás, kétszer iskolázott,
minimum 12/14-es sorfa méretű, (1 m magasságban mért törzskerület 12-14 cm között található)
gömbjuharfa (Acer platanoides „Globosum”) ültetési anyaggal a pótlást elvégezni.
A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak
kezdetén a fás szárú növény nem ered meg.
A fapótlási kötelezettség teljesítését ellenőrizni fogom.
A fapótlási kötelezettség teljesítésének elmaradása esetén a végrehajtásra irányuló eljárásban
hatóságom:
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- a kötelezettet a meghatározott cselekmény pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti,
- a kötelezettel szemben 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírságot szabhat ki.
A pénzbírság ismételten is kiszabható.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatalhoz (9021 Győr, Árpád út 32.) címzett, de az első fokú hatóságnál benyújtott
fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetéke 5.000 Ft, azaz ötezer forint, melyet a jogorvoslati
kérelmen illetékbélyeg formájában, vagy a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
11737007-15466004-13010009 számú bankszámlájára történő átutalással (az átutalás
közleményrovatában fel kell tüntetni az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, továbbá: Ig.O.)
lehet leróni.
Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő
okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A
fellebbezést indokolni kell.
A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az
ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.
Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett ügyfél a fellebbezést elektronikus úton, a számára
biztosított tárhelyen (cégkapun, ügyfélkapun) keresztül az általános célú elektronikus kéreleműrlap
szolgáltatás (e-papír) igénybevételével nyújthatja be; az e követelményeknek meg nem felelő
nyilatkozat hatálytalan.
INDOKOLÁS
Közérdekű bejelentés érkezett 2021. január 11-én Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalához a Győr, Csemete utca 37/A. sz. ingatlan előtt a Győr, 12914 hrsz.-ú közterületen álló 1
db szilvafára vonatkozóan.
A 2021. január 20-án tartott helyszíni szemlén megállapítást nyert, hogy a Győr, Csemete utca
37/A. sz. ingatlan előtt a Győr, 12914 hrsz.-ú közterületen álló, kivágandó 1 db szilvafa sínylődő
egészségi állapotú, száradó koronarendszerű, törzskorhadt növény. A szilvafa moníliával is
fertőzött. Eltávolítása indokolt. A rendelkezésemre álló adatok alapján a fa kivágásának akadálya
nincs, ezért határoztam a rendelkező részben foglaltak szerint. A pótlás utcai sorfának alkalmas
növénnyel, gömbjuharfával került meghatározásra. A Győr, Csemete utca 37/A. sz. ingatlan előtti
közterületen a pótlás feltételei adottak.
A fakivágás természetvédelmi és környezetvédelmi érdeket nem sért, a fa áttelepítése szakmailag
nem kivitelezhető.
Az irat az ügyintézővel előzetesen telefonon történt egyeztetett időpontban tekinthető meg.
Győr, 2021. február 22.

Ligeti Aida Blanka

Közlemény kifüggesztésre illetve közzétételre kerül:
1. Hatóság hirdetőtáblájára (9021 Győr, Honvéd liget 1. fszt.)
2. https://www.gyor.hu/kategoria/hirdetmenyek

