
Gyál Város Önkormányzata idén is meghirdeti a Gyáli Faültetési 
Programot, melynek keretében térítésmentesen lehet facsemetét 
igényelni. A városvezetésnek kiemelten fontos a folyamatosan növekvő 
zöldfelületek arányának gyarapítása, amely várható pozitív hatása kedvező lehet 
Gyál lakossága számára az életminőség javulásával és a környezeti megújulással. 

Az önkormányzat várja mindazon magánszemélyek jelentkezését, akik tenni kívánnak vá-
rosunk környezetéért, ezzel pedig a jövő nemzedékéért! A programnak köszönhetően in-
gatlanonként 1 db facsemetét igényelhetnek azok az ingatlantulajdonosok, akik vállalják a 
fa lelkiismeretes gondozását. A facsemetéket közterületen, az ingatlan előtti utcafronton 
lehetséges elültetni. A faültetésre jelentkezőknek nincs más teendőjük, mint kitölteni egy 
kérelmet, melyet elektronikus úton a faultetes@gyal.hu e-mail címre kell visszaküldeni, 
vagy személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatal Portaszolgálatán leadni. 

A fák ültetését minden esetben - előzetes helyszíni elbírálást követően - a Gyál Városfej-
lesztési és Városüzemeltetési Kft. szakemberei végzik.

A nagyszabású fásítási akciónak köszönhetően összesen 1000 db facsemete igényelhető, 
amelyből már 400-at kiosztott az önkormányzat.

A tavalyi akcióhoz hasonlóan idén is 200 db facsemete kerül kiosztásra.

Jelentkezési határidő: 2020.01.31.
Faültetés időpontja: 2020 februárja és márciusa között
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K É R E L E M 

Gyál Város Önkormányzat Képviselő-testületének 227/2019.(XI.28.) sz. 
határozata alapján a meghirdetett Gyáli Faültetési Program harmadik 
üteméhez történő csatlakozás céljából 

Alulírott 

név(ingatlan tulajdonosa): ………………………………………………………………………………. 

cím: ………………………………………………………………………......................................................... 

telefon: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

e-mail: ……………………………………………………………………………………………........................... 

kérelmezem a fenti címre megjelölt lakóingatlan előtti közterületre 1 db 
juharfa ültetését, melyet „jó gazda módjára” gondozni fogok, valamint 
rendszeres locsolását elvégzem. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fa az ültetését követő egy éven 
belül kiszárad, köteles vagyok azt eltávolítani és az ültetés helyén az eredeti 
állapotot helyreállítani.  
Az adatkezelési tájékoztató (elérhető: http://www.gyal.hu/adatvedelem/) 
ismeretében nyilatkozom, hogy hozzájárulok személyes adataimnak az 
eljáró Gyáli Polgármesteri Hivatal, valamint a Gyál Városfejlesztési és 
Városüzemeltetési Kft. által a Gyáli Faültetési Programmal összefüggésben 
történő nyilvántartásához és kezeléséhez. 

Gyál, 20……. év ………………………….. hó …………… nap 

…………………………………………… 
kérelmező(ingatlantulajdonos) aláírása 

Az ügyintézés helye: 
Gyáli Polgármesteri Hivatal  
2360 Gyál, Kőrösi út 112-114.  
Telefon: 29/540-930, e-mail cím: faultetes@gyal.hu 


