
 
 

Fakivágási engedély iránti kérelem 

 

Engedélyt kérő neve: ………………………………………………………………………… 

Engedélyt kérő lakcíme: ……………………………………………………….…………….. 

Engedélyt kérő telefonszáma: ……………………………………………………………….. 

Az érintett közterület neve, helyrajzi száma, az érintett fás szárú növény ingatlanon 

belüli elhelyezkedésének pontos megjelölése: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………… 

 

1. A kivágás kivitelezésének részletes leírása 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Kivágandó fák felsorolása:  

darab                  fajtája            törzsátmérője (földfelszíntől 50 cm magasságban) 

…….    ……………………………..  ………….. cm 

…….    ……………………………..  ………….. cm 

…….    ……………………………..  ………….. cm 

…….    ……………………………..  ………….. cm 

…….    ……………………………..  ………….. cm 

törzsátmérők összesen:     ………….. cm 

 

3. Fakivágás indoklása:  

…………………………………………………………………………………………………...

.….……………..………………………………………………………….……………………..

……………………………………………………………….…………………………………..

………………………………………………….……………………………………………….. 

4. A pótlásra vonatkozó nyilatkozat, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével: 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló 

nyilatkozata: (Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető NKft. állásfoglalása) 

.....................................................................………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Kalocsa, ………… év ……………… hó …….. nap   PH 

 

 

       …………………………………….. 

        engedélyt kérő aláírása 

KALOCSAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 



FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY KIADÁSA 
 

FAKIVÁGÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK MENETE 
 

A fakivágási engedély kérelem nyomtatvány az 5. pont kivételével kitöltendő. 
 

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁS: 

a) Amennyiben a kérelem hiányosan került benyújtásra, az ügyintéző a pótolandó dokumentum 

megjelölésével, határidő tűzésével hiánypótlásra szólítja fel az ügyfelet. 

b) Helyszíni szemle lebonyolítása. 

c) Az ügyintéző az engedély megadásáról vagy a kérelem elutasításáról szóló határozatot közli a 

kérelmezővel 

Ügymenet: 

Fakivágási engedély iránti eljárás illetéke:- 

Fizetés módja: - 

Eljárási határidő: 8 nap, melybe nem tartozik bele a hiánypótlásra adott határidő, a szakhatósági eljárás és az 

eljárás felfüggesztésének időtartama. 

 

Kérelem és melléklete: Benyújtása formanyomtatványon, papír alapon. 

Formanyomtatvány beszerezhető: 

 ügyintézőnél 

 elektronikus formában (www.kalocsa.hu/hasznos/közérdekű adatok/tevékenységre működésre vonatkozó 

adatok) 

Ügyintézés helye:  Kalocsai Polgármesteri Hivatal 

 Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 

 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

A kérelem benyújtható: 

 papír alapon: Kalocsai Polgármesteri Hivatal 6300 Kalocsa, Szent István király út 35. 

 elektronikus formában: varos@kalocsa.hu 
 

Ügyintéző:  Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és Fejlesztési Osztály 

Vonatkozó jogszabályok: 346/2008. (XII. 30.) Korm. Rendelet a fás szárú növények védelméről. Kalocsa 

Város Önkormányzat 10/2001. (VII. 27.) ör. számú rendelete a település tisztaságáról, közterületek és ingatlanok 

rendjéről. 
 

Á L L Á S F O G L A LÁ S 

(Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. tölti ki.) 

 a fa/fák kivágását javaslom  a fa/fák kivágását nem javaslom  a fa/fák csonkolását javaslom 

Indoklás:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………......................................................................................................................... 

A fa/fák kivágását végző megnevezése: 

 Kérelmező  Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető NKft.  

  Egyéb 

Indoklás:……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

A fa/fák pótlására kötelezett: 

 Kérelmező  Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető NKft.  

  Egyéb 

Pótlásra kötelezett növény darabszáma, fajtája: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Kalocsa, 20…..,év………………………hó………nap 

 

 ……………………………………………………. 

 PH Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. 

http://www.kalocsa.hu/hasznos/közérdekű

