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A napirendet nyílt ülésen kell tĺĺrgyalĺll, a határozat és rendelet elfogadásához minősített
szavazatlobbség sztikséges. 
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Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźlt o zatí j av as|at. a bizotĺság' számát a:

A Váľosgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|otenesztés
mestársvalását.

Tisztelt Képviselő-testüIet!

Budapest Fővaľos Koľmányhivata|a cé|vízsgáIat keretében megvizsgźtlta a Képviselő-testĺilet
fákkivágásaľól és pótlásaról sző|ő 26|2006.(VII.14.) önkormanyzatirendeletét (továbbiakban:
Önt. ľendelet), melynek a|apján az észlelt jogsértések megsziintetésére törvényességi
felhívást intézett a Képviselő-testülethez.

A törvényességi felhívás a környezet védelmének áItalźnos szabályaírő| szőIő |995.
évi LIII. tV. 48. $ (2) bekezdésének felhata|mazó rendelkezéséľe ľámutaÝarcgzíti: a főváĺos
illetékességi tertiletén kizárő|ag a Fővaľosi Közgyulés hatáskörébe taľtozik, hogy a más
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törvény hatáIya alá nem Íartoző fźrs szćrű növények védelme érdekében tulajdonjogot
korIźtoző előíľásokat hatátozzon meg. Ilyen tulajdonjogot kor|źtoző előírás a
magźnb;Jajdonban lévő ingatlanokon á|Iő flís száĺÚ novények kivágás:ínak eLőzetes

bejelentéshez, engeđélyhez kötése, pótlási kötelezettség előíľása,kompenzációs intézkedések
meghatáĺozása.

Az előterjesztés 1. száĺrrú mellékletét képező t<irvényességi felhívás megźilapítja,
hogy a Képviselő-testĹĺlęt tulterjeszkedett a ľenđeletalkotási felhatalmazása keretein, amikor a
vizsgáIt onk. rende\et hatá|yéú az önkormźnyzat kozigazgatási teruletén lévő valamennyi,
tehát a magantulajdonú ingatlanokon álló fákľa is kiterjeszti. (Ezze| párhlvamosan a
torvényességi felhívásban megjegyzésre kerul az is, hogy a Főváľosi Közgyulés ebben a
targykciľben még nem alkotott rendeletet, ez azonbal nyilvanvalóan nem jogosítja fe| az
onkormanyzat Képviselő-testületét, hogy a Fővarosi Közgýlés hatáskĺjrét elvonva maga
alkosson ebben a tárgyköľben rendeletet.)

Végeredményben tehát a törvényességi felhívás megállapításai szerint a fźk
kivágásźről és pótlásaĺól szóló onk. rendelet 1. $-a és 2. $-a, továbbá a kapcsolatos 3. $ és

4. $ egyéb rendelkezései is jogséľtőnek minősülnek.

A ttirvényességi felhívásban foglaltak szerint Buđapest Fővaros Kormanyhivata|a a fás szźlru
növények védelméről szóló 346lf008.6II.30.) Koľmányrendelet (továbbiakban: Koľm.
rendelet) előírásai ttikĺében is vizsgálta atárgyi onk. rendeletet.

A Korm. rendelet 8.s (4) bekęzdése szeľint a köaerĹilęten kivágott fa pótlását -

amennyiben a helyben történő pótlás az adottságok miatt nęm' vagy csak részben teljesíthető -

, a jegyzó által kijelölt másik ingatlanon ttjrténő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen
ingatlan a telepiilésen nem jelölhető ki, a jegyzó a hasznźiót a teleptilési önkormányzat
rendeletében meghatĺíľozott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezheti. A jegyzó tehát
csak végső soron' abban az esetben kötelezheti a hasznźt\őt kompenzácíős intézkedés
megtételére,ha a beépítettség miatt a településen pótlásra alkalmas ingatlan egyáltalán nem
jelölhető ki.

A fentiekkel ęllentétben az onk. ľendeIet 4. $ (10) bekezđése (engedéty nélküli
fakivágás) automatikusan és kizaľólagosan pénzbeni megváltás elóírásárőI rendelkezik. Mivel
a Korm. rendelet nem tesz külĺinbséget az eĺgeđéIy alapjźn, vagy engedély hianyában töľtént
fakivágás kozott, igy apőt|ás tekintetében sem lehetséges eltérés, vagyis az oľlk. ľendelet 4. $

(l0) bekezdése szeľinti kompenzáciős íntézkedés nem felel meg a kótött sorľendiséget is
tarta|mazőmagasabbszintű jogszabá|yiľendelkezésnek.

A célvizsgálat során észlelésre került az ís, hogy az onk. rende|et 4, $ (11) bekęzdése
engedély nélküli fakivágás esetére szabáIysértési eljaĺás kezdeményęzésérő| rende|kezik, az
időkcjzben módosuIt szabálysértési tcirvény azonban miĺľ nem tarta|maz engedély nélkĺili
fakivágásra vonatkozó tényźilást, ezért e rendelkezés hatályon kíviil helyezése indokolt.

A fentieken tulmenĺĺen a tĺlľvényességi felhívás tálĺarryitja a ťlgyelmet az Önk. ľendelet 4. $

(5) bekezđésének megfogalmazásában rejlő jogbizonytalanságra. A kifogásolt rendelkezés az
adott évi fapótlási egységaľ meghatározásárőI, jegyző á|ta|i jőváhagyásárőI, s ezt kĺivető
a|ka|mazźsátőI szől. Tekintve, hogy ez az át a számítás módja miatt évente vá|tozik, amúgy



pedig eljátő hatóságként a jegyzó az önkoľmźnyzatí rendelet a|apjźn irja eIő határozatában a
megváltási ćrat, ezért inkább megfelel a jogbińonságra és a normavilágosságĺa, valamint a
rendeletalkotásra vonatkozó kĺivetelményeknek, ha ez a pótlási őł _ miĺt egységaľ _ az éves
koltségvetési rendeletben keľül tételesen meghatátozásta.

Tisztelt Képviselő-testület !

A fent ismeľtetettek alapjan a vizsgálrt onk. rendęlettel kapcsolatos szabá|yozási helyzet a
következő:

Egytészt a flĺs szźlrű ĺovények kivágása és pótlása körében a magánfulajdonban lévő
ingatlanokľavonatkozőan_ t<irvényi feIhata|mazás hianyában _ a keriileti ĺinkormányzat nem
ręndelkezik jogalkotói hataskĺjnel, másrészt pedig a fás szźrű növények védelméľől szóló
34612008. (XII.30') Koľmányrendelet részletes szabá|yokat áIlapit meg a kÓzteľületen tiIő fás
szźru növények kivágása és pótlása tekintetében.

LáÍhatő, hogy az önkoľmányzatĺ ręnđeletalkotás számźra csak szűk kĺlrben (kompenzációs
intézkedés) maľad lehetőség.
Ilyen köľülmények ktizött nem indokolt a taľgykĺjr ĺjnálló rendeletben történő szabáIyozása,
hanem a lényegileg azonos targykörben alkotott, a jőzsefvźtrosi zöldterĹiletek és zöldfelületek
védelmérőI, hasznźiattrő|' szőIő 57l2001.(X.|6.) számi onk. ľendelętben való elhelyezése
cé|szeru, annak ilyen értelmű kiegészítésével.

Javasolom tehát a Tisztelt Képviselő-testiiletnek, hogy a fak kivágásaľól és pótlásáľól szóló
2612006. (VII.14.) <inkormányzatiręnđęIet kapcsán tett törvényességi felhívásban foglaltakkal
egyetértve:

1. a fők kivágásáról és pótlásarőI szőIő 2612006. (VII.14.) önkoľmányzati rendeletet

hely ezze hatál yon kíviil,
2. a taľgykĺinel kapcsolatos rendeletalkotási hatáskĺjrében eljárva a köĺertileten lévő fas

szárű növények kivágásríhoz, i||etőIeg pőt|ásához kapcsolódó kompenzációs intézkedést
alkossa meg, és egyúttal ezen e|őírásokkal az 57lf007. (X.16.) ĺinkormrányzati rendeletęt

egészítse ki,
3. a köĺeľületen lévő fás szárű ncivények jogellenes kivágását minősítse tiltott
közösségellenes magatartássá a tiltott kĺizösségellenes magataľtásokról sző|ő 3212012. (V.
2 1 .) ĺlnkorm ányzati rendelet módosításával
4. a törvényességi felhívásban a jogbiztonsággal kapcsolatban kifejtettekkel egyetéľľve

hatźlrozzon úgy, hogy az éví fapótlási egységaĺ (képzési módjától függetlenül) az éves

költségvetési rendeletben keľiilj ĺin tételesen meghatározásra.

Emellett azonban a magźnterilętekre vonatkozőaĺ megoldatlan marad a fás szárű növények
kívágásával okozható környezeti beavatkozások helyreállításanak szabźl|yozźlsa, előírása.

A mar hivatkozott 34612008. (XII.30.) Koľmiĺnyrendelet ugyanis csupán a közterületekĺe
vonatkozőan ír elő fapótlási kötelezettséget (6-8.$) és e körben hatalmazza fel egyéľtelmrĺen a
jegyzőt a jog érvényesítéséhez sztikséges hatáskörrel. A Koľm. rendelet a (a-5.$) közteriileten
kívül azonban mźtt nem ad a jegyzőnek felhatalmazást arra, hogy a fás szárű nĺivények
szfüség szerinti pőtlásáta kote|ezze az ingat|an haszĺáIőját. A pótlás részletes szabá|yaít a



mfu sziĺtén hivatkozott, a környezet védelmének áItaltnos szabályairól szóló 1995. évi LIII.
törvény 48.s Q) bekezdése értelmében Budapesten a Fővaľosi Kozgýlés jogosult
önkormányzaÍircĺďeletbenszabályozĺĺ-melyszabá|yozáshianyzik.

Fentiek miatt az alábbi hatáĺozatijavaslat és a ľenđelet módosítás elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy:
1.) felkéń a polgĺíľmestert, hogy tájékoztassa Budapest Fővaľos KoľmányhivataltLt afák

kivágásĺíról és pótlásaról sző|ő 2612006. (VII.14.) önkormĺĺnyzati rendelet
vonatkozásáb an me gte tt iĺtézkedés eiľő l.

2.) felkéri a polgĺíľmesteľt, hogy kezdeményezze a fás sztlľu növények védelméľől szóló
34612008. (XII. 30.) Kormányľendęlet 5.$ (4) bekezdésének módosítását akként, hogy
a jegyző hatáskcjre a fapótlási k<jtelezettség teljesítésével kapcsolatos jogosultságľa is
kiterjedjen.

Felelős: polgármester
Hatláľidő: 2012. szeotember 30.

Budapest, f072. szeptember 10.

tl.--\ ĺ l-...ť Á/T/
Dpifaáa$ Máté

polgármester

Törvényességi szempontból e|lenőrizte:

Rimán Edina jegyzo
nevében és megbízásából:

t- /Ą -4(
4{, ď1 Ľá|/ 7-,>?
Dr. Mészáľ Erika ,/a|jegyző ,/
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Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáros Onkoľmányzat
Képviselő.testületének

...l201f. ( Ix....) tinkoľmányzati ľendelete

aÍákkivágásáľól és pótlásáról szóló 2612006. (VII. 14.) iinkormányzati rendelet hatályon
kívůil helyezéséről, valamint a jĺízsefuáľosi ziildteľületek és ziildfeliiletek védelméről,

hasznáitatátról szóló 5712007. (x. 16.) tinkormányzati rendelet, és a tiltott' ktiziisségellenes
magatartálsokľól szőIrő 32l20I2 (v.21.) iinkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Jőzsefvźrosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete a kclrnyezet
védelmének általrános szabźiyairől szóló 1995. évi LI[. torvény 46. s (1) bekezdés c)
pontjában, Magyarország he|yi önkormányzataitől, szőIő 2011. évi CLĐoilX törvény 51.$
(4) bekezdésében kapott fe|hata|mazás a|apjźn, az 'Alaptorvény 32. cikk (1) bekezdés a)

pontjában meghatáĺozott felađatkörében e|járva az alábbi rendeletet alkotja.

1.$ A józsefuárosi zöldteľĹiletek és zöldfelületek védelmétő|,hasznźtlatźnő| szől'ő 57/2007.
(X. 16.) önkoľmanyzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.$ (1) a következő d) ponttal
egészül ki:
,,d) A ľendelet 6.$-nak hatźt|ya a koztertiletekľe terjed ki.''

2.s A Rendelet 4.s (2) bekezdésének helyébe a kovetkező rendelkezés lép:

,,(2) A ktjzterĹileteken lévő fás száĺű növények l<lvágásźlra csak a fás száĺu növények
védelméről szőLő jogszabályban meghatározott módon és feltételekkel, a hatósági
engedélyben fo glaltak szeľint keriilhet soľ.''

3.$ A Renđelet a kĺjvetkező 6.$-aI egészül ki:

,,A közteľiileten lévő fás szárűnövények pótlása, kompenzációs intézkedés

(1)

6.$

A kivágott fás szaľú n<ivény visszapőtlásźń a kivágott ĺjssztĺjrzsátméro felével
megnövelt méľtékben kell teljesíteni. Engedély nélktili kivágás esetén a visszapótlást a
kivágott ĺissztĺjrzsátméro kétszeresének megfelelő mértékben kell előími. Engedély nélktili
fakivágás esetén a pótlás előíľásanak aIapjául - ha az adatok utólag teljeskönĺen nem
áILapithatók meg _ a renđelkezésre á||ő adatokból kikövetkeztethető egyedszámot és

egyedenként 3 0 centiméteres totzstńmérot kell vélelmęzni.

(2) Ha a fás száľú növény pótlása a fentiek szeľint nem írható elő, vagy azmás okból nem
teljestil, a haszná|őt a hatźnozathozatal időpontjában érvényes fapótlási egységáľ

alapulvételéve| szźlmított pénzösszeg (kompeĺlzáciős intézkedés) megfizetésére kell kötelezni.

(3) 2012. évben a fapótlási egységáľ, mint kompeĺuáciős intézkedés méľtéke 92.710,-
foľint. A fapótlási egységar mértéke 2013. jaruńr l-tőI az éves költségvetési rendeletben keľiil
mephatźlrozásta.



(4) A kĺjzterületen lévő fás szárű növények jogellenes kivágása a külön onkormźnyzati
rendeletben foglalt tiltott közĺisségellenes magatartást valósít meg, és az abbarl foglaltak
szerinti j o ghátr fu:ľĺry a|' súj tanđó'''

4.$ A tiltott, kĺizĺisségellenes magataľtásokľól sző|ő 32ĺ2012 N.21.) <inkoľmźnyzatí rendelet
a következő címmelés 5/A. $-a1egészülki:

s/A.$

Fás sziírú növények jogellenes kivágása

(1) Tiltott, közösségellenes magatartást valósít meg, aki Budapest Fővaros VIII. kerĹilet
Józsefuaĺos kozigazgatási teruletén, közterĹileten lévő fts szttľÚ nĺivényt jogeIlenesen
kivág.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megvalósítása esetén az elkövető 150.000.-ft-ig teľjedő
. kozigazgatásibírsággal sújtható.

5.$ (l)Ez a rendelet 2012. október l-jén lép hatályba.

(2) HataLyát veszti a fák kivágásáľól és pótlásaľól szőLő 2612006. (VII. I4.)
önkormanyzati rendelet.

Riman Edina
jegyző

Dľ. Kocsis Máté
polgármester



Indokolás

A fák klvágásáről és pótlásáróI szőIő 2612006. (VII.14.) önkormanyzati rendelet hatályon
kívĹil helyezésének indokát Buđapest Fővaľos Kormanyhivata|a e rendelet cé|vízsgáLata
nyomán tett törvényességi felhívása adta.

A hatályon kívĹil helyezenđő onkormźnyzati renđelet a köĺeriiletek mellett a magántulajdonú
teriiletekęĺr álló, magántulajdonban lévő fak kivágása és pótlása tekintetében is rendelkezett,
holott ezen utóbbiak vonatkozásában a kerületi önkoľmányzat képviselő-testĹilete akomyezet
általános védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 48. $ (2) bękezdése alapján nem
rendelkezik fę|hata\mazással. Emiatt a rendelet szĺĺmos rendelkezése jogsértőnek minősült.

A 2009. januar l-jén hatályba lépett, a fás szźrí n<ivények védelméről szőIő 34612008.
(XII.30.) Koľmányrendelet, mint a köZterületekľe is kiteťedő területi hatáIytĺ magasabb szinhĺ
jogszabźt|y ľészletes előíľásokat tarta|maz a szabá|yozási teľĹiletre nézve.

olyan helyzet áI|t tehźń elő, miszerint az önkoľmányzatnak a magźntulajdonú fás szźrÚ
növények vonatkozásában rendeletalkotási lehetősége alapvetően nincs, a kĺjzterületífás szźru
novények vonatkozásában pedig az önkoľmányzati rendeletalkotásnak csak igen szÍík
mozgástere maruđ.

Ilyen köľiilmények kozott indokolatlan az eredeti taľgyköľ toredékének ĺjnálló rendelettel való
szabáIyozása, ezért e ľendęlet hatályon kívĹil helyezése mellett a köZterĹileti fás száru
nĺivények kivágásźnal, pótlásával és a kompeĺ:ľáciős intézkedésselkapcsolatos előírásoknak a
józsefuárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, hasznáIatźrő| szőIó 5712007.6.|6.)
onkormány zatí rcĺdeletb en val ó me gj el eníté se s ztiks é g es.

Részletes indokolás:

1. $- hoz: Az tlj ľendelkezéseket befogadó (módosításra keriilő) rendelet eredeti teľületi
hatá|ya szélesebb köľt ölel fel, ezért azt az új rendelkezés tekintetében - minthogy az csaka
közteľiiletekľe vonatk ozhat- szíĺkíteni kell.

2. $- hoz: a jőzsefvźrosi zĺjldteľületek és zĺjldfelületek védelmérol, hasznźiattről' sző|ó
57l2007.(X.16.) önkormźnyzati rendelet 4. $ (3) bekezdése csak a zöldfeliileten lévő f;ák
kivágása feltételeiľől rendelkezík - az tinkoľmányzat fafenrltaľtási munkálatait kivételezve-,
amelynek a fás szźtrű nĺivényekre, illetve a köĺerületekľe való vonatkoztatása sziikséges. A
módosítás egyúttal megsziinteti az önkormttnyzat fafeĺlĺtartási munkálatait indokolatlanul
kivételező rendelkezést.

3.$- hoz: A kivágott fás szźrű növény visszapótlásźraa módosított rendelkezés szerint is a
korábban a\ka|mazott másfélszeres' engedély nélküli kivágás esetén kétszeres visszapótlási
mértéket kell előírni.

Abban az esetben, ha a kerület kozigazgatási határain belül nem lenne lehetőség azingat|anok
beépítettsége okán a pótlás természetbeni teljesítéséľe, a jegyzőkompenzációs intézkedésként
pénzbeli megváltást ír elő.



A korábban jegyzoí intézkedésse| meghatźltozott fapőtlási egységáĺat a jogbiztonság és a
nyilvánosság kovetelményének eleget téve aj<ivőben önkormányzatí renđeletben sziikséges
rogzíteni.

A rendeletmódosítás a fás szćtrű novények védelméről szóló 34612008. 6II.30.)
Koľmányrendelet 8.$ (4) bekezdésében előíľtaknak megfeIelően . miszerint ,,a jegyző a
használót a telepiilési ĺinkoľnrarryzat á|tal ľendeletben meghatźrozott kompenzációs
intézkedés megtételére kötelezi''- kompenzációs intézkedésként a fapótlás természetbeni
meghiúsulása esetére 20|2. évben a jelenleg is érvényben lévő 9f.7I0,- forint mértékű
fapótlási egységárat foglalja rendeletbe.

Tekintettel aITa) hogy a magasabb szintiĺ jogszabályok a fakivágással kapcsolatosan
elkövethető jogséľtésekľe kiiltjn szankciót nem állapítanak meg, indokolt ezęn jogellenes
magataľtásnak tiltott közösség ellenes magataľtássá való minősítése és akként valrő

szankcionálása is. Erre tekintettel keľĹilt be a rendeletbę a tiltott kclzösségellenes
magatartásokĺól szóló 32l20I2. (V. 21.) ĺinkormányzati rendelet módosítása.



5712007. (X.16.) Budapest Főváľos
VIII. keriilet iink. ľendelet

ľegl

a jőzsefválľosi ztildteľületek és

ziildfelületek védelméľől'
használatáről*

Budapest Józsefuaľos Képviselő-testtilete a
helyi önkormźnyzatohól szóló 1990. évi
LXV. törvény (a továbbiakban: ow.) 16. $
(1) bekezdésében kapott fe|hatalmazás
a|apjźn, a 8. $ (1) bekezdése végrehajtása
érdekében az a|ábbi rendeletet alkotj a.

I. fejezet

Általá''os rendelkezések

A rendelet célja

1. $ (1) Jelen ľendelet célja:
a) Józsefuĺíľos lakossága
egészségének védelme, Józsefuaľos
teľmészeti komy ezetének megóvása a
ZöldterĹiletek és zöldfelületek (a
továbbiakban egyĹitt: zöldfeliiletek)
védelmének eszközeivel'
b) az éIo ncivényzet (fák, cserjék,

virágok, gyep) rongálásiínak,
pusztításának és értékfü
c sökkené s ének me gak adáIy o zása,

c) a meglévő zcjldfeltiletek
megsziĺnésének, teľülete
csökkenésének és kĺáĺosodásanak
megelőzése, elhárítása és a

módosított

bekövetkezett
hatásainak
megsztintetése,

kaĺosodás
csökkentése.



d) a megszúnő zĺjldfelület' kipuszhrlt
növény, illetve növényállomáĺy
természetes regenerálódásának elősegítése,
e) a zĺjldfeltilet más céIra történő
felhasznáLásanak tiltáSa, korlátozása,
illetve a nem renđeltetésszeru hasznźiat
feltételeinek me ghatar ozása,

Đ a zĺjldfelületek rendeltetésszeru
hasznáIatźnakszabá|yozása,
g) a zo|dfelületek védelmében
résztvevők feladatainak. hatásköreinek
szabéiyozása,

(2) A jelen rendelet céljanak elérése
érdekében Józsefuáros kozígazgatási
teľületén minden tevékenységet úgy kell
gyakorolni,hogy az

a) Józsefuĺíros ztjldfelĹileteit a lehető
legkisebb mértékbęn terhelje'
illetve a köľnyezet terhelése és
igénybevétele csökkenj en,

b) biztosítsa a zo|dfelületek
megfelelő védelmét mennyiségi
és minőségi éľtelemben.

A rendelet hatá.lya

2.S

kĺizkeľtekľe'
köZterületi

(1) A jelen rendelet hatáIyakiteľjed:

'u) Budapest Józsefuaros
onkoľmany zata (a továbbiakban:

. onkormanyzat) tulajđonában,
fenntaľtásában, haszná|atában
lévő zcildfeltiletekĺe. fasított
kĺizterekľe,
közparkokra,
zöldfęlületekľe, sétányokĺa,
játszóterekre, sportteľekre, utcai
fasoľokĺa és az azokat kísérő
zöldsávokra, az ílttest és a jańa
kozötti szi|źrđ burkolattal el nem
látott felületekľe.

b) Józsefüaĺos helyi jelentőségú
természeti értékeire. amennyiben



a véđett természeti éľtékelae
vonatkozó jogszabályok
szigorubb rendelkezéseket nem
tartalmaznak,

c) az otv. 9. $ (4) bekezdése alapjan
a Józsefuiíĺosi oĺtkormźĺnyzat
feladat- és hatáskörébe tartoző
kozszo|gáItatások céljából
alapított önkormányzati
intézmények vagy más
gazdźĺIkodő szervezetek (a
továbbiakban együtt: intézmény)
tulajdonában, illetve
vagyonkezelésébęn lévő
ingatlanok ztildfelületére.

(2) 
^ 

ľendelet hatźiya nem terjed ki
Józsefuaľos azon zöldfelületeire,
amelyek védelmének és használatanak
szabá|yai a fővaľosi zöldfelületi
rendszerbe tartoző zöldterĹiletek és
zöldfelületek védelméről, haszná|atźľő|,
fenntaľtásiíľól és fejlesztéséről szóló
1012005. (III. 8.) Főv. Kgy. rendelet
hatá|ya a|átaĺoznak.

Erte|mező ren d elkezé s ek

3.S

E rendelet alkalmazása szempontj ábőIa)
a.) Iátszőtér: az a ftildterület,

amelyen a gyermekek játékeŕroz szĹikséges
j atszőtéri eszközciket elhelyezik.

b) Jźńszőtéri eszkoz fiátékszer):
jźtszőtéreĺ elhelyezett eszkoz
vagy építmény, ideértve arľrak
szerkezeti elemeit is, amelyet
gyermekek játék céljáľa egyedĹil
vagy cs op orto s an haszĺáLnak.

c) Kĺizkert: Budapest Fővaros
,,zĺjldteľĹilet'' területfelhasználási
egységébe sorolt, döntően
nov ény zettel fedett, pihené s,
játék, spoľt funkció bettiltésére

alkalmas 200-10 000 m2 közötti
legkevesebb 15 méteľ
oldalméľetű közteľĹĺlet.

A rendelet 6.$-ának hatá|ya
kozteľiiletekľe terj ed ki.

d)



d) Közpaľk: Budapest Főváros
,,zĺi1dterü1et'' ter[ilet felhasználási
egységébe soľolt, dĺjntően
növényzettel fedett, tobbfunkciós
közterĹiIete, amely a napi és hétvégi
szabadidő szabadban történő
eltoltését biztosító (pihenés, játék'
sport stb. tevékenységek végzésére
alkalmas), egymáshoz kapcsolódó
k<jzkeľtek egyĹittese. Területe
legalább egy hekÍáľ, és legkisebb
oldalmérete 80 méter.
e) KöZterület: Kozflaszná|atra

szolgáló minden olyan állami
vagy ĺinkormányzati tuIaj donban
á||ő ftildteľület, amelyet a
renđeltetésének megfelelően
bárki használhat, és az ingat|an-
nyilvĺíntartás ękként taľt nyilván.
Közteľület
különcjsen:

rendeltetése
a kozlekedés

biztosítása (utak, terek), a pihenő-
és emlékhelyek kialakítása
(paľkok, końéri szobrok stb.), a
közművek elhelyezése. Egyéb

ingatlanokn ak a kozhasznáIat céIjár a
átadoÍt területrészére - az eĺľóI
szőIő ktilön szerződésben
foslaltak keretei köz<jtt - a
k<jzteriiletľe vonatkozó
ľendęlkezé s eket kel l alkalmazni

Paľkteriilet: olyan kozhaszná|atll
zĺilđteľĹilet, amely elsősoľban
pihenést, felüdülési és sportolási
célokat szo|gáL.
Zöldfeliilet: gffi tőfogalom, mely
á|ta|źlban a növényzettel fedett
terĹileteket jelenti.
Zoldtertilet: a lakosság egészsége
megorzesere, kozérzetének
javítźsźra, feliidĹilésére, a
település szeľkezetének
tagolásźra szo|gáIő, aZ
intézménvi teriiletek fi'mkcionális

s)

h)

haszntiatát,
megjelenését

esztétikai
biztosítő,

j ellemzően ĺov ény zettel boľított



Đ Zöldtertilet tulajdonosa: e ľendelet
hatá|ya aLá tartoző zöldterületek ingatlan-
nyilvántartás szerinti tulajdonosa.
j), sporťtéľ: sportolásra alkalmas, bárki

źůtaIhasznáIhatő,burkoltfeltilettelellátott

közpaľkban talźihatő köztertilet.

II. fejezet

A ztildfelületek megóvása

4.$

(1) A z<jldfeltiletek megóvása érdekében
tilos a nĺivényzet (fak, cserjék,
virágok, gyep) és a zöldfeltiletek
egyéb elemeinek, tartozékaínak,
felszeľelési targyainak bármilyen
móđon töľténő megrongálása,
elpusztítása, karosítása, szakszerűtlen
kezelése.

(2) 
^ 

zĺjldfelületen lévő éIő fak
I<lvźąására a
onkormánvzatźnak

Józsefuaros
fenntaľtási

munkáit kivéve- csak a
jo gszabá|yban me ghat át ozoIt módon
és feltételekkel, a hatósági
engedélyben foglaltak alapjźn
keľĹilhet sor.

(3) Tilos a zoldfelületeken a
gyomn<ivények kivitelével a
ntivények, a növényi ľészek (virágok,
levél, termés stb.) szedése, a fák
megcsonkítása, a fáI<ra plakátok
rugasztása és ki szegezése.

(4) Tilos a zöldfelületeken a hasznos
állatok, a védett madarak bĺírmilyen
eszkozzel való zavarása, feszkeik
ľongálása, a ťrókrík kiszedése és

iľtása.

(2)A ktizteriiletęken |évő fás szźlru

n<ivények l<ĺvźtgźsźna csak a fás száĺis'

növények véđelméľől szőIő

j o gszabźlyban meghat źlt ozoĺt módon

és feltételekkel, a hatósági

engedélyben

kertilhet sor.

foglaltak szerint



III. feiezet

A złildfelüIetek használata

(1) A
s.s

zöldfelület csak
rendeltetésszeľiĺen, a jogszabályokban
meghatźxozott módon és feltételekkel
hasznćůhatő.
(2) A zĺjldfelület rendeltetésszeľíĺ és
jogszabáIynak megfelelő hasznáIatárő| és
ellenőľzéséro| a fulajdonos gondoskodik.
Ennek keľetében a tulajdonos a
zcjldfelületek rendeltetéséhez isazođőarl
meghatátozhatja a zcjldfelület
haszná|atźnak sajátos szabá|yaít és
feltételeit, melyről jól lźLthatő helyen
köteles megfelelő tájékoztatást nyúj tani.
(3) A rendelet hatźúya aIá tartoző
zöldfelületeket rendeltetéstiknek megfelelő
célra és módon, állaguk séľelme nélkül, a
tulajdonos ettől eltéľő döntése hiźnyábaĺ,
mindenki ingyenesen haszntihatja. Ha a
hasznáLat soľán állagsérelem következik bę
és ezá|tal a tulajdonost káľ éri, ahasznáIő
k<jteles az á|ta|a okozott kárt megtéríteni.
(4)A rendelet hatáIya a|á tartoző
zöldfelületet a renđeltetésétől eltérő célľa
(aľusítás, ľendezvények, egyéb ilzleti
tevékenység stb.) a tulajdonos előzetes
egyetértésével, csak engedéllyel,
ideiglenesen, a helyreállítás kĺiltségeinek
megtérítése és az esetleges hatósági
engedélyezés során megállapított
megfelelő biztosítékok kikĺjtése mellett
lehet hasznáIni. Az engedélýőI eltéró céIra
töľténő haszĺáIat megszűntével a
z<jldterületen az eľedęti állapotot a
hasznźiatra jogosultnak 30 napon belül
saját koltségén helyre kell állíttatnia. Ha a
ndvényültetés és az egyéb helyľeállítasi
munkĺík szaL<nai okok alapjan ezeniđőt
belül nem végezhetők 9l, azokat a
legkcizelebbi ültetési időszakban kell
végľehajtani.
A jogosult kötelezettsége az elvégzenďő
helyľeállítási feladatok költségének
előzetes megtérítésével is teljesíthető, mely



esetben a helyreállításról a tulajdonos
gondoskodik a j ogosult költségére.
(5) Ha a zöldfelület rendeltetéstől eltérő
ideiglenes haszná|ata során a novényzet'
illetve a zöldteľület felszerelését képező
építmények, berendezések sértilése,
rrregsernrrrisülése vźľ|latő, a haszná|ata
jogosult koteles a sĄźĺ kĺiltségére

a) novényzet védelméről . a
helyszínen favédelmi kerítés,
kaloda elhelyezésével
gondoskodni,

b) a n<ivényzet eIőzetes áttelepítéséľől,
előíľt pótlásaról gondoskodni,

c) az építmények, berenđezések,
felszerelések ellenértékét, illetőle g az azok
áttelepítésének (1e- és felszerelésének,
e|széilításáĺak stb. ) kö ltsé geit me gtéríteni.
A tulajdonos kérheti a helyreállítás
költségeinek előzetes letétbe helyezését,
biztosítékok adását.
(6) Ha a rendeltetéstől eltéľő
haszná|atra valamely ha|asńást nem hĺrő
k<jzfeladat e||átása érdekében (például
csőtöľés helyreállítása) keľül sor' a
k<jzfeladatot ellátónak vagy az igénybe
vevőnek haladéktalanul - éľtesítenie kell a
tulajdonost, valamint a Kozszolgáltatót és
gondoskodnia kell az eredeti állapot
helyľeállításról, jogellenes magatartás
esetén az okozott kár megtérítéséről.
(7) A zöldfelületeket, aZ azokon
áRęzeto úwonalakat, sétányokat

j átszóterek et, jźńszőszeľeket mindenki csak
saját felelősségére, a jelen rendeletben,
más jogszabályokban és a tulajdonos által
meghatźrozott feltételek szerint. A
tulajdonos a zĺildfelületeken elsődlegesen a
nĺivények fejlődését' életben maradását
szo|gá|ő feltételeket köteles kialakítani, és

ehhezigazoďőan
gondoskodik az útvonalak, sétányok
kialakításaró1.
(8) A kozhaszná|atű z<ildterĹiletekhez
tartoző jźĄszőtereket és jźtszószeľęket 16

éven alul i gyeľmekek hasznáIhatj ák.



(9) A rendelet hatá|ya a|á tartozo
zöldfelületeken lévő játszótereket és
játszőszereket a tulajdonos źita|
meghatározott koru gyermekek
hasznáIhatjźk a tulajdonos által
meghatźxozott feltételek szerint. A
tulajđonos egyes játszóterek hasznáIatźi 3
éven alul gyermekek részéte megfelelő
tźi1 éko ztatás mel lett me gti lthatj a.

(10) A tulajdonos ahaszná|at szabá|yairőI
és feltételeiľől történő tźljékońatás mellett
kĺiteles az azok megsértése
jogkcivetkezményeiről is megfelelő
táj éko ńatást nyrij tani.
(11) A z<jldteľĹiletek teljes teriiletén a hely
jellegének megfelelő köľtiltekintéssel kell a
használóknak eljárniuk, figyelemmel aľra,
hogy a zĺjldteľület rendeltetésének
megfelelően a nĺivények és természetbeni
értékeik megóvását szem előtt tarđĺa
gondoskodik a tulajdonos azok fenntaľtási,
felúj ítási feladatairól.
(I2) Zöldteruleten labdajátékokat
folytatni csak az aľra kijel<ilt helyen és
mások testi épségére figyelemmel lehet.
(13) Jáľműve1, kerékpĺĺľľal csak a
zĺjldfeltiletek elľe a céIra kijelĺilt útjain
lehet kĺjzlekedni.
(I4) Gyepfelületľe, parkosított területre
gépkocsival vagy más jármÍĺvel behajtani,
beállni tilos.
(|5) Az rittesttől szintkiilönbséggel vagy
más látható módon elhatiĺrolt, i||etvę az
úttest és a jźrdakĺjzĺitti, szi|tlrd burkolattal
el nem látott teruleteket - azt kifejezetten
megengedő közuti je|zés |ĺtnyában
gépjárművel megállás céljából igénybe
venni tilos.
(16) A zöldteľĹileten, valamennyi
közkifolyónál, kútnál járművet vagy
szenrty ezett tfu gy at mo sni tilo s.
(17) A szökőkutakban, tavakban ftirdeni
vagy bármilyen módon azok vizébe lépni
tilos.
(18) Zöldfelületen szemetęlni, tcjrmeléket
vagy egyéb ttngyakat lerakni tilos.
(19) Zöldfelületen reklámhordozót
elhelyezni csak a közteľiilet hasznéiatra
vonatkozó jogszabá|yi rendelkezések
szeľint, a tulajdonos engedélyével és a



szükséges hatósági engedélyek birtokában
lehet.
(20) Játszőtérre kutyát vagy más állatot
beengedni és bevinni tilos.
(2I) Közteriiletęn kempingezni és azon
ideiglenes szálláshelyet létesíteni tilos.
Tilos továbbá a zo|đteľiilet fenrrtaft ását
akadá|y o ző tevékeny s é get fo l ýatni.
(22) Játszőtéren vagy spoľttéren, valamint
azok 5 méteres kĺjľzetében tilos
dohanyozni.

VI. fejezet
Ellenőrzés, szankciĺík

6.$ 6.S
(1) A kivágott fás szźĺľĹĺ növény
visszapótlását a kivágott cjssztcirzsátmérő
felével megnövelt mértékben kell
teljesíteni. Engedély nélkiili kivágás esetén
a visszapótlást a kivágott ĺjssztĺjrzsátmérő
kétszeresének megfelelő mértékben kell
előíľni. Engedély nélküli fakivágás esetén
a pótlás e|őirásának a|apjául _ha az adatok
utólag teljesköriĺen nem állapíthatók meg -
a rendelkęzésľe á||ő adatokból
kik<jvetkeztethető egyedszámot és
egyedenként 30 centiméteres tĺjrzsátmérőt
kelIvélelmezni.

(2) Ha a fźs szźrí növény pőtIása a
fentiek szeľint nem írható elő, vagy azmás
okból nem teljesül, a hasznáiőt a
hatźnozathozata| időpontjában érvényes
fapótlási egységár alapulvételével
szttmított péluosszeg (kompenzációs
intézkedés) megfi zetésére kell kĺjtelezni.

(3) 2012. évben a fapótlási egységiĺľ,
mint kompenzációs intézkedés méľtéke
92.710,-forint. A fapótlási egységáĺ
mértéke 2013. januar l-től az éves
ktiltségvetési rendeletben kerül
meghattttozásra

(4)A k<iĺertiletem lévő fás száni növény
jogellenes kivágása a külcin önkoľmányzati
rendeletben foglalt tiltott k<izösségellenes
magatartźst valósít meg, és az abbarl
fo glalt j o gh átr tnrĺy a| súj tható.



Zárő rendelkezések

7.$

A jelen ľendęlet a kihirdetése napjan lép
hattilyba, ľenđelkezéseit a hatáIyba lépést
kö vető en indult elj áĺásokban ke|I alkaImaz
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Buda pest Főváros Vlt!. kerti|et Józsefvárosi ön kormá nyzat

Képviselő.testĺilete

Budapest

Tiszte|t Képviselő.testü letl

Magyarország heIyi önkormányzatairó| szó|ó 2o11' évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mhötv.) 132. s
(3) bekezdés b) pontjában biztosĺtott jogkörben eljárva, cé|vizsgálat keretében megvizsgáltam Budapest

Főváros V]||' kertj|et Józsefvárosi Önkoŕmányĺzat Képvise|ó-testü|etének a fák kivágásáró| és pót|ásáró|

szó|ó 26t2oo6.(V||.14') önkormányzati rende|etét (a továbbiakban: or.) és az a|ábbi

törvényességi felhívást

' t.,-. -..i:;
feszem.

A környezet véde|mének általános szabá|yairó| szó|ó 1995. évi Ll|l. torvény (a továbbiakban: Kvt.) 48' $

(2) bekezdése érte|mében ,,3 tetepütési Önkormányzat képvisető-testĺilete, illetoleg a fővárosi

bnkormányzat esetén a fővárosi kozgyűlés önkormányzati rendetetben más töruény hatálya alá nem

taĺtozó egyes fás szárú nöVények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozi előÍrásokat határozhat

meg."

A hivatkozott jogszabályhe|y érte|mében tehát tu|ajdonjogot kor|átozó eloírásokat csak Budapest

Fováros tnrormányzatána|KozgyĹĺlése (a továbbiakban: FŐvárosi KÖzgyű|és) á||apíthat meg az egyes

fás szárÚ növények véde|me érdekében.

Ezen megá|lapítást a Kúria onkormányzati Tanácsának 5O25t2O12l5 számu határozata - ame|y az

A|kotmánybírlság egy korábbi dontéséve| egyezö ál|áspontra he|yezkedett.- szintén alátámasája. Az

Alkotmánybíróság 34t2oo8. (|V. 3.) AB határozatában Budapest Főváros Terézváros tnkormányzata

Képvise|o-testii|etének a zď1. és rezgésvéde|em he|yi szabályozásáról szó|ó 8i2005. (V|. 30.) számú

rendetete egyes rendelkezéseinek a|kotmányossági vizsgá|atát végezte e|. Az.Alkotmánybíróság

megá||apította, hogy a Kvt. 48. s (1) bekezdésében fog|a|t fe|hatalmazás alapján ame|y

megszövegezését tekintve megegyezik a Kvt. 48. $ (2) bekezdésében szerep|ó szofordulatta|- kizáró|ag

1056Budapest,Váci u. 62.64.- 1364Bp, ä.234. -Te|efon: +36(1)235.1737 -Fax +36(1)235-1703

E. mai| : budaoest@bÍkh. hu - Hon|ap: rłľvrłl. bÍkh. hu
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a Fővárosi KözgyĹi|és hatáskörébe tartozik, hogy a fóváros terÜletén a más jogszabá|yokban eloÍrtakná|

kizáró|ag nagyobb mértékben kor|átozó környezetvéde|mie|oĺrásokat határozzon meg.

,,4B. s fl) A teleptjtési önkormányzat Répvisetö-testijtete, ittetőteg a fi|városi önkormányzaÚ eseÍén a

fővárosÍ kć5zgyűIés önkormányzati rendetetben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott

módon és mértékben . ittetékességi terütetére a más jogszabátyokban előÍrtaknál kizárólag nagyobb

mé fté kbe n ko rt átozó kÖ rnye zetvé d e l m i e lő Í rá so kat h at á rozh at me g.

(2) A települési onkormányzat képvisetö-test(jlete, ittetőteg a fővárosÍ onkormányzat esetén a fővárosi

közgyíi1es önkormányzaii rendetetben más törvény hatátya alá nem tartozó egyes fás szár(l novények

vé del m e é rd e ké be n t u l aj d o njog ot ko rt átozl el ő í rá so kat h atá roz h at m eg.,,

A te|epÜ|ési önkormányzat a kozérdek védelmében jogosult rende|etet alkotni, ám nem terjeszkedhet tú|

az Alaptörvényben és más torvényekben meghatározott jogalkotoi hatáskörén. A kerÜleti önkormányzati

pgalkätoi hatáskör kor|átja a Kvt. kizáró|agos hatáskort megá||apító rendelkezése, ame|y a Fóvárosi

KÖzgyűlést hata|mazzafe| önkormányzati rendeleta|kotásra'

1. AE.or. aza|ábbi rende|kezéseket tartalmazza a hatályát i||etően és a Íák kivágásának szabályaival

kapcsolatosan.
,,.1..s A rendelet hatá|ya a Budapest FŐváros V|l|. kerület Jlzsefuáros közigazgatási terü|etén ál|o fákra

terjed ki."

,,2. s Fát kivágni - 3.s (1) bekezdésében fog|alt esetek kivéte|éve| . csak az l. fokú környezetvéde|mi

hatóság engedélyéve| |ehet.''

,,3. s (1) Engedé|y nélkü|végezhetó a fa kivágása, ha:

;l ;. tllu;jono,, onkormányzat zöldfelĹi|et fenntartási, gazdá|kodási fe|adatai keretében végeáet

közterÜleten fasor- i||etve park rekonstrukcilt, me|ynek során egyidejű|eg fapot|ás is történik.

b) kertészeti szakvé|eménnye| igazoltan a fa á|lapota miatt kivágása szükséges

c) statikai szakvéleménnye| igazoltan a fa, épület, kerítés vagy bárme|y más építmény állagát

veszé|yezteti, il|etve ba|esetet idézhet e|ö.

d) aÍagyiirłlöicsfa, a dióťa kivéte|ével'

e) a fa kiszáradt.
(2) M (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti esetekben a fa kivágását előzetesen, szakvélemény

me||éke|ésével be ke|l je|enteni a ktirnyezetvéde|mi hatóságná|. A bejelentést követő 5 munkanapon

be|Ĺjla hatóság a rende|kezésére á|ló adatok, a szÜkség szerinti helyszínie||enozés.a|apján a beje|entót

hiánypót|ásra hĺvhatja fe|, aminek teljesítését kovetően a bejelentést tudomásul veszi, il|etve a fa

kivágását határozattal megtilthatja.

ĺs,,)_š iia,^=fát tu|ajdonosa a tárgyév június 30-ig köte|es kivágni és errő| a jegyzot e||enőzés cé|jábó| a

kivágás elltt 8 nappal e|őzetesen értesĺteni. Ha a fa tulajdonosa a bejelentési kotelezettségét

elmu|asztja, akkor terhére a 4. s (1o) bekezdés alapján a pénzbeni megvá|tást utólag határozatta| e|o

ke|| írni.
(4) Fakĺvágási engedély abban az esetben adhato

a) ha a fa engedé|yezett építési munka végzését akadá|yozza és annak természetbeni pótlását vagy

pénzbe|i megváltását a kére|mezö vá|la|ja'

b) onál|ó vagy szakmai szervezet tervezési jogosu|tságga| rende|kező táj- és kertépítésze álta|

ńegtervezett,-áz ingat|an teljes terii|etét érintő kertészeti rekonstrukcii kivitelezésekor, ha a tulajdonos

az e|óirtprtlási kÖtelezettségét teljesíti, és errŐ| e|cĺzetesen nyi|atkozik'''
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Az or. 1. S-a Önkormányzatkozigazgatásiterü|etén á|ló va|amennyifára kiterjeszti a rendelet hatá|yát,

annak tu|ajdonosára tekintet nélkÜ|, ame|y rende|kezés aza|ábbiak miatt ttrvénysértŐ.

A Kvt' 48. s (2) bekezdése a Fővárosi KÖzgyűlés kizárl|agos hatásktrébe uta|ja a más törvény hatá|ya

a|á nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó e|őírások

meghatározását. llyen tu|ajdonjogot kor|átozó e|őírás lehet a magántulajdonban álló ingatlanokon lévő

fás száru növények kĺvágásának elozetes bejelentéshez, engedé|yhez kötése, Vagy fapotlási

kdte|ezettség e|őírása i||etve más kompenzációs intézkedés meghatározása. Budapest Főváros

ktiz|gazgatási terü|etén a Fővárosi Közgyĺilés kizáró|agos hatáskiirébe tartozik fenti tartalmú

e|őírások megalkotása.

A Képviselő-testü|et túlterjeszkedik a jogszabályalkotási fe|hata|mazás keretein, amikor az Or.2. $-ban

engedé|yhez köti a magántulajdonban |évĺi te|keken a fák kivágását, és ezze| összefÜggésben

tofienysertó az tr. va|amennyi, az e|járáshoz kapcso|ódó rende|kezése, í9y a 3. s (1) bekezdés b)-e)

pon$ai, valamint (2)-(4) bekezdései, va|amint a fapót|ásról rende|kező 4. $ is, mert sértik a Kvt' 48. S €)
bekezdésében rogzĺtetteket.

Megjegyezni kívánom, hogy a Fóvárosi KÖzgyĹilés ebben a szabá|yozási tárgykörben még nem a|kotott

rende|etet, de ez nem je|enti azt, hogy a kerü|eti képvise|Ő{estü|etek bárrne|yike _ szabá|yozás

hiányában - jogosu|t |enne ilyen tarta|mÚ rende|etet alkotni, hiszen ezze| e|vonja a Fővárosi Kozgyűlés

törvényben megá| lapított hatáskorét.

2. Ac. or.4. $-ban meghatározott fapót|ási köte|ezésekke| összefüggésben a további megál|apításokat

teszem.
A Kvt.46. s (1) bekezdés c) pontjának á|ta|ános rende|eta|kotásife|hata|mazása alapján és afás szárú

nÖvények véde|mérőĺ szó|ó 346t2oo8. (Xl|. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) szabályozási

rendszerét áttekintve megá||apítható, hogy az Fvr' 6.8. $-ának rende|kezései - mint ahogy a^ ą,
bekezdéseket összefogó cím is mutatja - csak a közterĺi|eten lévő fás szárú ntivények kivágása és

pótlása tekintetében a|katmazandók, a magánterületen lévő fás szárú növények esetében nem. A

köáerületek vonatkozásában tehát az Fvr.8. s (4) bekezdésében fogla|tak figyelembe vételéve| a

telepü|ési önkormányzat rende|etében meghatározhat kompenzációs intézkedést, amennyiben a fapót|ás

nemte|jesĺthető. '. . .: .^.

,,FVr. 8. $ (4\ Amennyiben a fás szárÚ növény póttása a földrésztet adoftsága miatt nem vagy csak

részbe'n teljesĺthetö, a plttást a jegyző áItal kijelÖtt más ingattanon történö telepĺtéssel kell teljesÍteni.

Amennyiben ityen ingaitlan a telepütés beépítettsége miatt nem jelÖthető ki, a jegyző a használlt a

teteptjlési onkormáiyzat áttat rendeletben meghatározoft kompenzácils intézkedés megtételére

kötelezi.''

Ugyanakkor azör.4. s (1o) bekezdésében meghatározott kompenzációs intézkedés nem fe|el meg a

hivatkozott jogszabá|yi rende| kezéseknek.

,,4. s (1o) Afaprtlásĺ kote|ezettségge|járr, engedély nétkĺi|l fakivágás esetében afapót|ás pénzbeni

megvá|tását utótag határozattat ető kel| Írni. Ebben az esetben a határozathozatalkor aktuális tárgyévi

fapót|ási egységár 2O0 o/o-át ke|| alapuI venni.''

Az' Fvr. szabá|yozása e|sód|egesen a prt|ást írja e|ő, csak abban az esetben |ehet a haszná|ót

kompenzációs ĺntézkedés megtéte|ére kötelezni, ha a pótlás telepítéssel nem oldható meg. Az engedé|y

né|kÜ|i közterrj|etĺ fakivágás esetére automatikus és kizáró|agos pénzbeli megvá|tási köte|ezettség nem

írható elő, mert azFvr.8_. s (1) bekezdése nem tesz különbséget az engedély birtokában Vagy engedé|y

né|kÜ| végzett közterü|eti fakivágás közott'
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,,s. s íí) A közterüteten lévő fás szár(l novény kivágäsált kovető 1 éven betüt a használl kÖtetes

g o n d os kod n i a n lvé ny h e l ybe n töfté n ő sz a ksze rü p ótl á sá ról.,,

,,8. s G) Amennyiben a fás szár(t novény pó)ttása a f(jtdrésztet adottsága miatt nem vagy csak részben

teljesÍthető, a póttást a jegyzö által Rijelött más ingatlanon tÖfténö telepĺtéssel kell teljesĺteni.

Amennyiben ilyen ingattan a tetepülés beépĺtettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyzö a használlt a

tetepülési onkormányzat áItat rendetetben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére

kotelezi."

3. Az Ör.4.s (11) bekezdése arró| rende|kezik, hogy,,engedély né|kü|i fakivágás esetében

szabálysértési eljárást ke|| kezdeményezni'''

Tekintette| arra, hogy a szabá|ysértésekró|, a szabálysértési eljárásról és a szabá|ysértési nyi|vántartási

rendszerról szllo 2012. évi. |l. törvény az engedé|y nélkÜ|i fakĺvágást nem szabá|yozza, erre

vonatkozóan öná|ló szabálysértési tényál|ás pedig onkormányzati rendeletben a hatályos jogi

szabá|yozás érte|mében a közterĹileten á|ló fák esetében sem á|lapítható meg, a rendelkezés hatályon

kívü| helyezése indoko|t.

Az Mhötv. 134' s (1) bekezdésében biztosított jogkörben eljárva felhívom a T. Képvise|ő-testü|etet, hogy

a jogsértő rendeletet

60 napon belül

vizsgálja fe|u| és a jogséńést szüntesse meg.

Kérem, hogy az Mhiĺtv. í34. s (í) bekezdésében fogta|tak figyelembevételévet a tett intézkedésrőt,

vagy egyet nem értésiikrő! a kormányhivatalt a döntés meghozata|átót számított . a határidő

'íĺrkozott betartására tekintettet . í0 napei-l.bo|:jl s koĺmányhivatathoz megérkező kii!<in levélben is

tájékoztatn i szíveskedjenek.

Egyebekben szeretném fe|hívni a T. Képvise|ö-testü|et szíves figye|mét az öĺ.4. s (5) bekezdésének

rendelkezéseire.
Az 1. pontban rész|etezettek érte|mében magánterü|eten á|ló fa tekintetében tehát kompenzációs

intézkedés nem határozható meg, ugyanakkor a hivatkozott szabá|yozás a közterületen á||ó fa

tekintetében is kifogáso|ható, miután annak megfogalmazása á||áspontom szerint jogbizonýa|anságot

eredményez

,,4 s (5) A fapÓtlási kÖte|ezettség pénzbe|i értékének meghatározása.. az év elején 3, egymástó|

fĹigget|en szakmai vá||a|kozástól bekért árajánlat a|apján kiszámított, köáerÜ|eten elĹl|tetett'

kornyezettűrő sorfa Ĺl|tetési költségekke| együtt számított faisko|ai äI|agára'

A tárgyévi fapót|ási egységárat (a benyújtott aján|atok alapján kiszámított át|agár) a jegyzo hagyja jrvá'

alka|mazása a jóváhagyás időpontja után benyújtott kére|mek esetében kötelező. A jóváhagyás

határideje minden év március 31. napja."
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Az or. fenti rende|kezése alapján a jogi norma cĺmzettjei számára nem egyérte|mú, hogy mi|yen osszegú

megvá|tási árat kel| megfizetni, amennyiben a kivágott fás szárú növény ültetésse| nem póto|ható'

Az A|kotmánybíróság 9/1992.(l.3o.) AB határozatában ezzel kapcsolatosan az alábbiakat fejtette ki:

,,3.Ajogáltamnét4ülözhetetlenelemeajogbiztonság.Ajogbiztonságazállam-seĺsősorlanajogalkotó
- kcĺŕelességévé teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az e9yes
jogszabályok is vitágosak, egyértetmüek, mükÖdé;s(lket tekintve kiszámíthatiak és előreláthatlak

Iegyenek a norma címzettjei számára' Vagyis a jogbiztonság nem csupán az egyes normák

egyértetműségét koveteti meg, de az egyes jogintézmények műkrdésének kiszámíthatóságát is. Ezért

atapvetőek a jogbiztonság szempontjäbót az etjárási garanciák. Csak formalizált eljárás szabályainak

követésével ketetkezhet érvényes jogszabáty, csak az eljárási normák betaftásával műkÖdnek

al kotm á nyosan a jog i nté z mé nyek.,,

A kompenzációs intézkedések meghatározása során a fapótlási egységár megszabása a jogalkotó

feladata. A jegyző az Fvr ' szabályozása érte|mében az e|járo hatóság, ame|y - az Fvr. rendelkezéseinek

figye|embevéte|ével - az onkormányzati rende|et alapján ĺrja e|ő határozatában a megvá|tási árat.

Amennyiben a képviselő.testÜ|et úgy dönt, hogy ez az ár a számítás módja alapján évente változik'

célszerű az éves ko|tségvetési rende|etben téte|esen meghatározni az osszeget (egységárat), ezálta|

eleget téve mind a rende|etalkotási, mind a jogbiáonságra vonatkozó követe|ménynek, ame|ynek

|ényege, hogy a norma címzettje számára kiszámĺtható összegként kerÜ|jön meghatározásra a

megvá|tásiár.

Budapest,2012. jÚlius ,,it ĺ

Tisztelettel:
Dr. Pesti lmre




