
Tisztelt Alsónémedi Lakosok! 
 
 Nagy örömünkre szolgált az elmúlt évben a Fásítási Akció 2020 népszerűsége településünkön. 240 db fával 
számoltunk az elmúlt nyár folyamán, de a lakosság lelkesedése túlmutatott elképzeléseinken és már a határidő 
lejárta előtt 329 fára érkezett igénylés. A fák rendben megérkeztek ősszel, és pár nap alatt kiszállításra kerültek 
az igénylők részére. Az alsónémediek közreműködésével kisebb fasorok létesültek, melyek a csemeték 
növekedésével a közeljövőben falunk díszévé válnak.  
 Ahogy előző évben, idén is gondosan megtervezett, előzetesen felmért igények 
alapján szeretnénk fásítási programot hirdetni a Képviselőtestület feltétlen 
támogatásával! A fák típusait, a kisebb területek zöldítése érdekében egy törpefa típussal (tarkalevelű 
japán fűz) bővítettük tovább, és az egységes településkép fenntartása érdekében a tavalyi típusokból is ismét 
tudnak választani! (gömb juhar, gömb kőris, vérszilvafa, kislevelű hárs).  
 Lakossági igényfelmérés után történne a fák megrendelése, majd azok őszi kiszállítása az ültetési címre 
(2021 október-november). Az akció keretében egy alsónémedi ingatlan tulajdonos maximum 3 fát igényelhet 
(nagyobb utcafront esetén ez a szám változhat), melyeket az ingatlana elé közterületre köteles ültetni, amivel 
együtt egy 5 éves gondozási, ápolási kötelezettséget is vállal. 
 A Fő út teljes szakasza a faültetési akcióból kimarad, mivel itt már a zöld növényzet 
kialakítására nagy részben terveink vannak, illetőleg a még hiányzó részekre az 
Önkormányzat tervet készíttet, és a teljes szakaszt az Önkormányzat saját beruházásban 
megvalósítja a jövő év folyamán. A Haraszti út teljes szakaszán, a Somogyi Béla út teljes 
szakaszán a fák ültetéséhez közútkezelői hozzájárulásra, ültetési tervre, és gondozási 
kötelezettség vállalásra van szükség, ezért ezekre a helyekre felmérjük az igényeket és ezek 
összesítése után a szükséges engedélyeztetési eljárást megfelelő tervező bevonásával az 
Önkormányzat lebonyolítja. Jelezzük, hogy ezekre az útszakaszokra kizárólag gömb kőris 
igényelhető, mivel a Fő út esetében is az alszegen kívül ezzel tervezünk. Szíves megértésüket 
köszönjük! Szükség esetén erről érdeklődjenek hivatalunkban dr. Tunyogi-Tüske Ágnes, Szabó Tímea, 
Győrvári Istvánné ügyintézőinknél, vagy telefonon a 0630-179-10-84 számon!  

 Igényüket a fasitas@alsonemedi.hu e-mail címen jelezhetik, vagy személyesen 
az Alsónémedi Polgármesteri Hivatalban egy rövid formanyomtatvány kitöltésével.  
Telefonon, Messengeren, egyéb felületeken leadott megrendeléseket sajnos nem tudjuk rögzíteni! 
 Fontos, hogy minden igénylésben valós nevet, telefonszámot, és/vagy 
email címet legyenek szívesek megadni, és jelöljék meg pontosan a fa 
típusát, darabszámát, ültetési címét! 
 

Jelentkezési határidő: 2021.08.09.-2021.08.27. A határidő lejárta után sajnos 
nem tudunk igénylést elfogadni! Köszönjük szíves megértésüket! 
 
Igényelhető Fa típusok: 
- gömb juhar  
- gömb kőris 
- vérszilvafa 
- kislevelű hárs (vezeték alá nem ajánlott) 
-tarkalevelű japán fűz  
 

 
Várjuk jelentkezésüket, szépítsük együtt településünket! 
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