
Pályázati felhívás magánterületen lévő fák
ápolási és növény-egészségügyi munkálatainak elvégzésére

A  terézvárosi  önkormányzat  fontosnak  tartja  az  értékes  magánterületi  faállomány
megőrzését  és  szakszerű  kezelését,  hiszen  minden  megmentett  fával  javul  az  amúgy
nagyon  csekély  zöldfelületi  arány a  kerületben.  Az  önkormányzat  ezért  pályázatot  hirdet
társasházaknak, intézményeknek és nonprofit szervezeteknek az általuk használt VI. kerületi
ingatlanokon  található  fák  és  fás  szárú  növényzettel  borított  falak  (zöldfalak)  ápolási  és
növény-egészségügyi munkálatainak elvégzésére.

A pályázatra a mellékelt Jelentkezési lap benyújtásával, valamint fák esetében favizsgálói
szakvélemény csatolásával lehet jelentkezni:

1. elektronikusan a Cégkapun vagy az Ügyfélkapun keresztül (a címzett KRID azono-
sítója: 443859706), vagy a favizsgalat@terezvaros.hu e-mail címre küldve,

2. személyesen  ügyfélfogadási  időben  a  Polgármesteri  Hivatal  Ügyfélszolgálatán
(1067 Budapest, Eötvös u. 4.).

Fák esetében kizárólag olyan munkálatokra lehet pályázatot benyújtani, amelyeket a Magyar
Faápolók  Egyesülete  névjegyzékében  (https://faapolok.hu/minositett-favizsgalok-jegyzeke/)
nyilvántartott favizsgáló és faápoló szakképzettséggel rendelkező szakember javasol, vagy
amelyek igazságügyi  szakértő által  készített  favizsgálati  adatlapon,  jegyzőkönyvben vagy
szakvéleményben szerepelnek.

A nonprofit szervezeteknek csatolni kell az ingatlanhasználati jogot igazoló dokumentum (pl.
bérleti szerződés, használati megállapodás) másolatát.

Olyan zöldfal esetében, amely nem a pályázó tulajdonában álló épületen található, az érintett
ingatlantulajdonos(ok) írásbeli hozzájárulását is be kell nyújtani a pályázathoz. 

A benyújtási határidő 2021. október 26. 16.00 óra

Pályázati támogatással a rendelkezésre álló forrás erejéig, várhatóan negyven fa és zöldfal
ápolási munkálatait tudja elősegíteni az önkormányzat.

Az elbírálásra a benyújtási határidőt követő 30 napon belül, egyszerre kerül sor. Az elbírálás
során előnyt élveznek a platánfát (Platanus fajok),  vadgesztenyefát (Aesculus fajok) vagy
eperfát  (Morus  fajok)  érintő  munkálatokat  tartalmazó  pályázatok.  Egyéb fák  és  zöldfalak
esetében a kiválasztás a beérkezési sorrend alapján történik.

Az önkormányzat honlapján keresztül elérhető térinformatikai rendszerben a magánterületi
fák adatai is megismerhetők:

Link: https://terezvaros-terinformatika.budapestkozut.hu/
Elérési  út:  www.terezvaros.hu –  Polgármesteri  Hivatal  –  Főépítészi  és
településfejlesztési iroda – Terézváros Térinformatikai Rendszere.

Megnyitást követően a „Réteglista” fejlécű ablakban kell a „Fakataszter” melletti négyzetet
bejelölni. 

A pályázati támogatással elvégzett munkákkal érintett fák adatait az önkormányzat rögzíti a
fakataszterében.

Az  ápolási  és  növény-egészségügyi  munkákat  a  Terézvárosi  Foglalkoztatást  Elősegítő
Nonprofit Kft. által megbízott vállalkozó végzi.

http://www.terezvaros.hu/
https://terezvaros-terinformatika.budapestkozut.hu/
https://faapolok.hu/minositett-favizsgalok-jegyzeke/


 
Érkezési idő*: ………. év …………………… hónap ……. nap ……óra …. perc 

*Önkormányzat tölti ki! 

Pályázati adatlap 

magánterületi fák és zöldfalak ápolási és növény-egészségügyi munkálatainak elvégzésére 

2021. 

1. Az igénylő neve: 

2. Címe: Budapest VI. kerület       
 

hrsz. 

1 0 6  
 

Budapest,                                                                                 (közterület, házszám) 

3. Összes albetét száma  ebből lakás  nem lakás  

4. Tulajdoni hányad megoszlása az ingatlan-nyilvántartás szerint: 

Magántulajdon:  Önkormányzati tulajdon:  

5. Az igénylő adószáma:  

6. Hivatalos képviselő neve: 
 

Címe: Levelezési címe: 

    
 

     
 

 

  

telefonszáma(i): mobiltelefon száma(i): 

e-mail címe: 

7. A kért ápolási munkákkal érintett fák darabszáma:                                                db 

8. A fák fajtája és 1 m magasságban mért törzsátmérője: 
 
 
 
 
 

9. Zöldfal esetén a fal tulajdoni viszonyai, a fás szárú növény fajtája, az általa borított fal 
felületének m2-ben kifejezett nagysága: 

 
 
 
 
 

 
A kérelem beadásával hozzájárulok a megadott adataim kezeléséhez. 

Kelt: …………………………………….……… 

………………………………………… 

hivatalos képviselő aláírása 


