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Buda pest Józsefvárosĺ Onkoľm á nyzat
testülete számára

Tĺsztelt Képvĺselő.testůilet!

I. Tényátlás és a diintés taľtalmának ľészletes ĺsmertetése

2OI4. június 25-én a Képviselő-testtilet megalkotta a józsefuarosi természeti kĺirnyezet
védelméről szóló 28l20I4.(vII.01.) sZ. önkormányzat ľendeletét, melyben 20t4. évre

vonatkozóan 92.7|0 Ft-ban hatźrozta meg a fapótlási egységárat. 20|5. januáľ |-tőI ez a
kompenzációs díj a mindenkori költségvetési rendeletben kerül meghatátozásra. A 2015. évi

költségvetési rendelet nem móđosított a fapótlási egységaľ e|őzó évi összegén.

Egy fa tiltetési költsége az a\źhbi munkaľészek fiőbb költségelemeiből tevődik össze: ültető
gödör ásás, szá||ítás, teljes talajcsere, a kitermelt fi'ld e|szźt||ítása, tálmrudazás, ültetés

munkadíja, sztikség szeľint gépi munka, esetleg daruzás, fa goĺdozása. Ezen költségek
jelentő.s részben olyan költségek, melyeknek egy fźra számitott átlagos költsége a fapótlás

szźnnáĺak növekedésével csökken. (pl. szźů|itźs, koznfüiváltás stb). Ebből kiindulva
nagyobb darabszźtmí fapótlási kötelezettség esetén indokolt az egy fa elültetésével kalkulált
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fapótlási egységár koľrigálásą aľiĺnyos méľséklése. Az elfogadásra javasolt módosító rendelet
tervezet éľtelmében minimum 10 db fa egyidejű pótlási kö'telezettsége esetén lenne
érvényesíthető a kompenzáciős díj csökkentése az alábbiak szeľint: 1-9 đb esetén ĺyo,I0-I9
db esetén l0o/o,20-29 db esetén 20yq30 db vagy annźi több fa egyidejű pótlási kötelezettsége
esetén 3}%o-kalcsĺikkentendő azadott évben irányađő fapótlási egységar cisszege, azza|,hogy
a kedvezméĺy a teljes famennyiségre vonatkozik. A fizetendő megváltási díj pontos,
tisszegszeľiĺ meghatározása a fakivágási engedélyben a kompeĺłzáciős intézkedés keretében
történik (p1.: 15 db fa pótlási kötelezettsége esetén egy fa pótlásanak a kompenzációs összege:

92.7 I 0* 0.9:83 .439Ftl db; 5 0 db esetén pedig 92.7 |0* 0,7 :64.897FtJ đb)

il. A beteľjesztés indoka

A fapótlási kĺitelezettség keletkezése során, ha egyidejűleg nagyobb mennyiségrĺ fa pótlása
sziikséges, annak fajlagos költsége a darabszźml ncivekedésével csökken, így a fapótlási
egységar meghatérozása soľán ennek figyelembe vétele indokolt a reális díjak
meghatátozásához.

III. A dtintés célja' pénzügyi hatása

A döntés céIjaa fapótlási egységár reális meghatátozása.

A döntés pénnigyi fedezetet nem igényel, de olyan költségvetési bevétel csökkenést
eredményez, mely a költségvetésre szĺĺmottevő kihatással nincs.

IV. Jogszabályĺ ktiľnyezet

A Képviselő-testiilet hatásköréből nem ruhévhatő źft aMagyarorczźtg helyi önkormtnyzatairőI
szó|őf0I1. évi CLX)oilX. törvény (MötV.) 42. s |. pontja szeintaľendeletalkotás.

A koľnyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. ttirvény 46. $ (1)

bekezdés c) pontja szerint a települési önkoľmĺĺnyzatkomyezetvédelmi feladatok megoldására
önkoľmányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg batźľozatot hoz; a 48. $ (2) bekezdésében
foglaltak szerint a teleptilési önkormányzat képviselőtestülete ĺinkormanyzati ľendeletben más
törvény hatźúya alá nem tartoző egyes fás szźrÚ nĺivények védelme érdekében tulajdonjogot
kor|éúoző elő írásokat hatźtr ozhat meg.

Az Mötv. 23. $ (5) bekezdése alapjrĺn ,,A kerületi önkoľmányzat fe|adata kiilĺinösen: 2.

fulajdonában álló közteľületek használatátavonatkoző szabáIyok és díjak megál|apítása;,'.

F'entĺek atapján kéľem az előterjesztés 1. sz. mellékletétképező iinkormányzati ľendelet
elfogadását.
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1. melléklet

Budapest Főváľos VIII. keriilet Jĺózsefváľos OnkormányzatKépviselő.testületének
.....ĺ20|5. (.......) łinkormányzati ľendelete

a józsefuáľosĺ természeti kiirnyezet védelméľől szóló
28l2014.(wl.01.) önkormányzati ľendelet módosításáľól

Budapest Fővaros VIII. kerĹilet Józsefrárosi onkoľmtnyzat Képviselő-testĹilete a környezet
védelmének általĺános szabá|yafuől szóló 1995. évi LIII. törvény 46. $ (1) bekezdés c)
pontjában, a 48. $ (2) bekezdésében, valamint a Magyaľország helyi önkormányzataitőI szőlő
20I|. évi CL)oo(IX. törvény 23.$ (5) bekezdés 2. poĺtjábaĺl, 41. $ (4) bekezdésében és
143.$ (4) bekezdés d) pontjában kapott fe|hatalmazás a|apjźln, az Alaptörvény 32. cikk (1)

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében e|játľva a kö'vetkezőket rendeli el:

l.s A józsefuaľosi természeti kĺimyezet védelméľől szőIő 28l2014.(V[.01.) önkoľmanyzati
ľendelet 18.$ (3) bekezdése helyébe azalábbi ľendelkezés lép:

(3) A fapótlási egységar az ĺlnkormźnyzat mindenkori költségvetési rendeletében keľĹil
meghatĺĺrozásra.

2.$ A józsefuaľosi teľmészeti köľnyezet védelméľől szóló f8l20|4.NII.01.) önkoľmányzati
rendelet l8.$-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:

(3a) A (3) bekezdés szerint meghatározott fapótlási egységár méľtéke az egyszeÍTe
visszapótlandó trk darabszźlmanak fiiggvényében aza|ábbiak szerint csĺikken:
a) 1-9 db fapótlási kötelezettsége esetén nincs cstĺkkenés;
b) 10-19 db fa pótlási kĺitelezettsége esetén Il%o-ka|;

c) 20-29 db fa pótlási kötelezettsége esetén 20oÁ-ka|;

d) 30 db vagy annál több fa pótlási kötelezettsége esetén 30%-ka|.

(3b) A kompenzációs intézkedésként fizetendő megváltási összeget a fakivágási
engedélyb en kell me ghatáĺ ozni.

3.$ E rendelet 2015. maľcius 25-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
eljáĺásokban is alkalmazni kell.
4.$ E rendelet a hatályba lépést kĺivető napon hatá|yźú veszti.

Budapest, 2015. máľcius,, ,,

Danada-Rimĺĺn Edina
jegyző

dľ. Kocsis Máté
polgáľmester



INDoKoLÁS

1.$ A költségvetési rendeletľe való hivatkozás módosítása a jogtechnikai szempontokľa
tekintettel szfüséges.

2.$ Esy fa ültetési költsége az a|źbbi munkarészek főbb költségelemeiből tevődik össze: ültető gödör

źnás, szái|ítźlsa, teljes talajcsere, a kitermelt ftjld elszállításą támrudazás, ültetés munkadiją
szükség szerint gépi munka, eŚetleg daľuzás, fa gondozása.Ezen költségekjelentős részben olyan
költségek, melyeknek egy fáĺa szátmitott átlagos költsége a fapótlás számźnak nĺivekedésével
csökken. (p|. szá||itźts, közmííkiváltás stb). Ebből kiindulva nagyobb darabszámú fapótlási
kötelezettség esetén indokolt u egy fa eli.iltetésével kalkulált fapótlási egységźt konigálásą
arányos mérséklése. Az e|fogadátsra javasolt módosító rendelet tervezet értelmében minimum l0
db fa egyidejii pótlási kötelezettsége esetén lenne éľvényesíthető a kompenzációs dij csökkentése
az a|ábbiak szerint: l-9 db esetén 0oÁ, |0.I9 db esetén I0oÁ,20-29 db esetén 20yo,30 db vagy
annál több fa egyidejĹĺ pótlási kötelezettsége esetén 30%-ka| csökkentendó az adoÍt évben
irányadó fapótlási egységár összege, azza|, hogy a kedvezmény a teljes famennyiségre
vonatkozik. A ťrzetendő megváltĺási díj pontos, osszegszerĺĺ meghatározźtsa a fakivágási
engedélyben a kompenzációs intézkedés keretében töľténik (pl.: 15 db fa pótlási kötelezettsége
esetén egy fa pótlásának akompenzźlciós összege:9f.7l0*0.9:83.439Ft/db; 50 db esetén pedig
92.7 r 0* 0,7 :6 4.897 F tl db)

3-4.$ Hatalyba léptető és jogtechnikai rendelkezéseket tarta|maz.



Budapest Fővóros WII. keríilet rózsefvdľos
o n ko rmdnyzat Képvis elő-testiiletének

2 8/2 0 1 4. (WI. 0 I.) ö nko ľmónyzatí rendelete

a jóaefvórosi természetí környezet
védelméről

Budapest Fővóros WII. keriilet Jóuefvúros
o nkormúnyzat KépvÍs elő-testiiletének

...../2 0 1 5. (.......) iinkormúnyzati rendelete

a j ózsefvdrosí természeti környezet
, védelméről szlíhí

2 8/2 0 1 4. (W I. 0 I.) ii n ko rmány zati rendelet
móďosítúsdról

18.$ (3) A fapótlási egységaĺ 20|5. januar
l-jétől az éves költségvetési rendeletben
kerül me gh atźlr ozásr a.

18.$ (3) A fapótlási egységáľ az
önkormányzat mindenkoľi ktiltségvetési
ľendeletében keľiil meghatározásra.

(3a) A (3) bekezdés szeľĺnt meghatározott
fapótlási erységáľ méľtéke az ewszerne
vÍsszaptítlandó fák daľabszámának
fĺiggvényében az alábbiak szerint cstikken:
a) 1.9 db fa pótlási kiĺtelezettsége esetén

nincs csiikkenés;
b) 10.19 db fa pĺótlási kiitelezettsége

esetón lUo/o.ka|;
c) 20-29 db Ía pótlásĺ kiitelezettsége

esetén 2ĺo/o.ka|;
d) 30 db és annál tt'bb fa pótlási

kiitelezettsége esetén 3Uo/o.ka|.

(3b) A kompenzációs ĺntézkedósként
fizetendő megváltási összeget a fakĺvágási
engedélyben kell meghatároznĺ.


