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Dr. Mészár Erika
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2011. (I.24.) önkormányzati rendelete•
a fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c)
pontjában és a 48. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§

A fák kivágásáról és pótlásáról szóló 26/2006. (VII.14.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép, egyidejűleg a következő e) ponttal egészül ki:
[Engedély nélkül végezhető a fa kivágása, ha]
„d) a fa gyümölcsfa, a diófa kivételével.
e) a fa kiszáradt.”

2. §

A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A száraz fát tulajdonosa a tárgyév június 30-ig köteles kivágni és erről a jegyzőt
ellenőrzés céljából a kivágás előtt 8 nappal előzetesen értesíteni. Ha fa tulajdonosa a
bejelentési kötelezettségét elmulasztja, akkor a terhére a 4.§ (10) bekezdése alapján a
pénzbeni megváltást utólag határozattal elő kell írni.”

3. §

A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Fakivágási engedély abban az esetben adható
a) ha a fa engedélyezett építési munka végzését akadályozza és annak
természetbeni pótlását vagy pénzbeli megváltását a kérelmező vállalja,
b) önálló vagy szakmai szervezet tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és
kertépítésze által megtervezett, az ingatlan teljes területét érintő kertészeti
rekonstrukció kivitelezésekor, ha a tulajdonos az előírt pótlási kötelezettségét
teljesíti és erről előzetesen nyilatkozik.”
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4.§

A Rendelet 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 3.§ (1) és (2) bekezdés meghatározott esetben, kivéve a 3.§ (3) bekezdése
szerinti bejelentési kötelezettség elmulasztását, fapótlási kötelezettség nem írható elő.”

5. §

(1) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A fapótlási kötelezettség pénzbeli értékének meghatározása: az év elején 3,
egymástól független szakmai vállalkozástól bekért árajánlat alapján kiszámított,
közterületen elültetett, környezettűrő sorfa ültetési költségekkel együtt számított
faiskolai átlagára.
A tárgy évi fapótlási egységárat (a benyújtott ajánlatok alapján kiszámított átlagár) a
jegyző hagyja jóvá, alkalmazása a jóváhagyás időpontja után benyújtott kérelmek
esetében kötelező. A jóváhagyás határideje minden év március 31. napja.”
(2) A Rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi
(9) és (10) bekezdés számozása (10) és (11) bekezdésre változik:
„(9) A 3. § (4) bekezdés b) pontja esetén a pótlási kötelezettséget két ültetési szezonon
belül kell teljesíteni.”

6. §

A Rendelet
1. 4. § (8) bekezdés „3. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „3. § (4) bekezdés”
szöveg,
2. 4. § (9) bekezdés „120%-át” szövegrész helyébe a „200%-át” szöveg lép.

7. §

Ez a rendelet 2011. február 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2011. január …..
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