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Tiszte|t Képviselő.testület!

Budapest Fővaros Kormĺányhivata|a cé|vizsgáiat keľetében megvizsgálta a Képviselő.testtilet
fák kivágásáról és pótlásaľól sző|ő 26l2006.(V[.14.) cinkoľmanyzatirendeletét (továbbiakban:
ont. rendelet)' melynek aIapján aZ észlelt jogséľtések megsztĺntetésére törvényességi
felhívást intézett a Képvi s el ő - testtilethez.

A törvényességi felhívás a köľnyezet védelmének általanos szabályairól szóló 1995. évi LIII.
tV. 48. $ (2) bekezdésének (a vizsgá|at idején hatályos) rendelkezése alapjan megállapította,
hogy a Képviselő-testiilet túlterjeszkedett a rendeletalkotási felhata|mazásakeretein, amikor a
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vizsgźĺlt önkormányzati rendelet hata|yat az önkormányzat közigazgatási teľĹiletén lévő
valamennyi, tehát a magántulajdonú ingatlanokon á11ó fákľa is kiteľjesztette. Ebből fakađóan
alapvetően jogséľtőnek bizonyult a vizsgá|t önkormányzati ľendelet számos rendelkezése. A
törvényességi felhívás ezen túlmęnően a rész|etszabályokat illetően is tett (a fapótlás
előírásáva|, az alka|mazott kompenzációs intézkedéssel, i11. a fapótlási egységrfuľal
kapcsolatban) a jogszenĺséget és a jogbiztonságot érintő megá|Iapításokat.

Ezen e|őzmények, valamint az ekkor hatályos jogszabá|yi környezet a|apjźn előkészítésľe és a
Tisztelt Képviselő-testtilet 20|2. szeptember 20-i üléséľe előterjesztésre keľült az a rende|ęt-
tervezet, amely a szabá|yozásí tźĺrgyat érintő új előírásokat _ a vizsgáIt ĺinkormányzati
rendelet egyidejű hatályon kíviil helyezéséveI - a józsefuarosi zöldtertiletek és zöldfelületek
védelméről, használatfuőI sző|ő 5712007. (X. 16.) önkoľmźnyzati rendeletben javasolta
elhelyezni.

A Képviselő.testület a tárgyat érintő és küszöbĺjn álló töľvénymódosításra tekintettel a
fentiekľől való dontést 3 0 6 l 20 12. (IX. 20.) hattrozatäval elnapolta.

A törvénymódosítás időközben megtöľtént. A kömyezet védelmének általanos szabályaiľól
szóló 1995. évi LI[. tv. 48. $ (2) bekezdése szerint _ hatályos 20|2. X. 10-től - a települési
önkormĺányzat képviselő-testÍilete más törvény hatá|ya alá nem tartoző egyes fás szźtí
növények védelme éľdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat is meghatfuozhat. Ezze| a
fe|hataLmazással a képviselő-testület már amaganfulajdonban lévő ffü, és fás száni növények
kivágása, pótlása tekintetében is lehetőséget kapott a rendeletalkotásra. Enpek alapjén az tĄ
jogszabźĺlý kcirnyezet figyelembe vételével készült a jelen rendelet tewezet.

A rendelet tervezet megalkotása során az e\őkészítők a fenti tdrvényi szintíi szabá|yozźs
mellett figyelembe vették azt' hogy a fás szárű n<ivények védelméről szőIő 346/2008. (XII.
30.) Kormányrendelet a fźlk, és fás száľú ncivények telepítéséľe, fenntartásaľa, általános
szabźůyokat tartalmaz, mely tarta|mazza a közteľületen lévő fák, fás száni n<ivények

kivágásanak szabáIyaít, kimondja a ftk pótlásának .kötelezettségét. Ezeket a szabá|yokat

helý ľendeletben szfüségtelen újrafoga\mazni, Ebből következően a helý rendeletalkotás
szfüségessége akonerületi fak kötelező pótlása körében a kompenzácio szabźllyaira terjed ki,
míg a nem közterületek vonatkozásźlban a szabá|yozźts cĺsszetettebb: a fak kivágásanak és

pótlásanak szabáIyaí mellett kite{ed eljaľási szabályok megalkotásáľa is (önkormanyzati
hatósági ügy). Tekintettel azonban arra, hogy tinkormányzatunk koľábban máľ önálló
rendeletben szabźiyozta a zöldteľületek és ztjldfelületek védelmét (5712007' (x.16.)
önkormáĺryzati rendelet) nem indokolt a plusztźn a fakivágással kapcsolatos kiilcin
önkormányzat rendelet fenntaľtása, mert ezek a szabályok jól illeszthetőek a zĺildteruleti
ľendeletbe. Ebből következően változatlanu| a 26l2006.(V[.14.) önkormányzati rendelet
hatályon kívĹil helyezését és a módosító előírásoknak a józsefuárosi zöldterĹiletęk és

zöldfelülętek védelméről, hasznáIattrő| sző|ő 5712007. (X.16.) cinkormányzati ľendeletbęn
való elhely ezését j av aslom.

Tisztelt Képviselő-testület !

Kiindulva a törvényességi felhívásban foglaltakból, és egýttal figyelemmel a ľendeletalkotás
lehetőségét megteremtő fent idézeÍt töľvénymódosításra és a fás szárú növények védelméről



sző|ő 34612008. (XII. 30.) Kormányrendelet előírásaira is, javaslom a mellékelt rendelet
tęrvezet elfogadását.

A törvényességi észrevétel kapcsénaza|ábbihatározatijavaslatot terjesztem elő.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy
1.) felkéľi a polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Fővĺíĺos Kormĺányhivata\źt a

fak kivágásáról és pótlásaľól sző|ő 2612006. (V[.14.) önkormtnyzati ľendelet
vonatkozásában mestett intézkedéseiről.

Budapest, 2012. november 1 2.

Töľvényességi szempontból ellenőľizte :

Rimán Edinajegyzo
nevében és megbízásából:

t ĺ !/
J,{ //ť/kk
Dr. Méízár Erika

a|jegyzó
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Buda pest Fővá ľos VIII. keriilet Józsefvárosi Onko rmányzat
Képviselő.testiiletének

.../2012. ( XI. ....) iinkormányzatĺ rendelete

a józsefuáľosi złildteľületek és zöldfeliiletek véde|méről, haszná.Jatálrĺíl szóló 57ĺ2007, (X.
l.6.) tinkormányzati ľendelet módosításáľól, valamint a fák kivágásáľól és pótlásáľól

sző|'ő2612006. (vII. 14.) iinkoľmányzati rendelet hatályon kívül helyezéséľől

Budapest Főváros VIII. kerütet Józsefuarosi onkormtnyzat Képviselő-testtilete a kĺlmyezet
védelmének általános szabá|yairől szóló 1995. évi LIII. törvény 46. $ (1) bekezdés c)
pontjában, továbbá a 48. $ (2) bekezđésében, és a 2011' évi CLxXXx tĺiľvény 51. $ (4)
bekezdésében kapott ťelhatalmazás alapján, az ,Aĺ|aptorvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eIjáĺva az a|ábbi rendelętet alkotja.

1.s A józsefuarosi zöldterületek és zöldfelületek védelméróI,hasznźtlatźtrőI szőIő 5112007.
(X. 16.) cinkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése a következő d)
ponttal egészül ki:
,,d) a (2) bekezdésben megjelcĺlt teriiletek kivételével a Józsefuáľosközigazgatási terĹiletén
lévő fás sztnu novényekľe.''

2.$ (1) A Rendelet 4.$ (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

,,(2) A közterületeken lévő fás szá'rű növények kivágására csak a fás szárű nĺivények
védelméľől szóló jogszabáIyban meghattnozott módon és feltételekkel, a nem kĺjĺeľĹileti
besorolású ingatlanokon lévő fák kivágására az e rendeletben meghatátozott módon és
feltételekkel, a hatósági engedélyben foglaltak szerint kerülhet soľ.''

A Rendelet a következő 6.$-al egészĺil ki:

,, Kłizteľületen lévő fás szárú niivények pótlása' kompenzációs ĺntézkedés

6.$

(1) A közterĹileten kivágott fás sztri n<ivény visszapótlását fa esetén a kivágott
össztörzsátméľő felével megnövelt mértékben, cserje esetén az eredetí teľiileti boľítást
biztosító mértékben kell teljesíteni. Engedély nélkiili kivágás esetén a visszapótlást a kivágott
ĺjssztöľzsátméľő (cseľje esetén az eredeti teriileti borítás) kétszeresének megfelelő mértékben
kell előími. Engedély nélküli kivágás esetén _ ha az adatok utólag teljeskönĺen nem
állapíthatók meg a pótlás előírásának a|apjául a rendelkezésre á||ő adatokból
kikövetkeztethető egyedszámot, vagy terÍileti borítást (fa esetén egyedenként 30 centiméteľes
tĺjľzsátmérőt) kell vélelmezrri.

(2) A pótlásra legalább 8 cm-es toÍzsźÍmérojv fák alka|mazhatók. A kivágás megfelelő
pótlásaként csak a természetes továbbnövekedés feltételeit biztosító talajbaültetés fogadható
el, vagy irhatő elő. E körben az egyéb mobil eszkozbe, konténerbe, stb. való telepítés nem
vehető figyelembe'

3.$



(3) Ha a fás szárunovény pótlása a fentiek szerint nem írható e|ó,vagy azmás okból nem
teljesül, a hasznáIőt a hatźrozathozata| idopontjában érvényes fapótlási egységaľ
alapulvételévę| sztrrńtott pénzösszeg (kompenzźrciős intézkedés) megfizetésére kell kötelezni.

(4) 2012. évbenafapótlási egységtr, mint kompetuáciős intézkedés ménéke 92.7|0,-
forint. A fapótlási egységaľ 2013. január |.tó| az éves költségvetési rendeletben keľül
meghatfuozásra.''

4.s A Rendelet a következő 6lA, $-al egészülki:

,,Nem ktizteľĺileti besorolású ingatlanon lévő fa kivágása, pĺótlása

6/A. $

(1) Józsefváros kozigazgatási területén nem kozterĹilet besoľolású ingatlanon lévő fa
kivágását _ gytimölcsfa kivételével - a polgármester engedéIyezí. E|járására e rendelet
előírásait, továbbá akozigazgatási hatósági eljĺáľás és szolgáltatás általanos szabályairól szóló
2004. évi CXL' törvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni.

(2) A kivágás engedéIyezése iránti kérelemnek hrtalmaznia kęll:
a) a kéľelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
b) a kivágással érintett ingatlan cimét,helyrajzi számtń,
c) a kivágással érintett ingatlan helyszínľaj zát, azon bejelölve a kivágandó és

me gmarad ő fa v agyftlk helyét,
d) a kivágandő favagy fák darabszźtmät, faját, azok I méter magasságban méľt

torzsátmérójét,
e) a kivágás indokát,

Đ a kivágandő fáva| rendelkezni jogosult/ak kivágáshoz hozzájäru|ő
nýIatkozatti,

g) a kivágás pőt|ására vonatkozó kérelmezői nyilatkozatot.

(3) A ftú kivágni csak a polgármester jogerős engedélye alapjtn lehet. A fakivágásra
engedély csak alapos és igazo|t indok esetén adható, ha a fa építmény elhelyezését
akađá|yozza, vagy a fa áI|apotával összefüggő okból, továbbáha a fa kivágása a kĺĺrnyezetére
gyakorolt káros az életet, egészséget, vagyonbiztonságot veszé|yezteto hatása
megelőzése, megszĹintetése éľdekében sziikséges. A kivágásra okot adó köľülmény(ek)
igazolásźraaszabadbizonyitás elve mellett szakvélemény csatolása is előírható.

(4) A kivágás engedé|yezésével egyidejűleg ahatźtrozatban rendelkęzni kell a visszapótlás
feltételeiľől (hely, darabsztml, méľet, fajta, hatźtridő), esetlegesen a természetbeni pótlást -
kompenzációs intézkedésként - helyettesítő pénzbeni megvźitás összegéről és megfizetésének
hataľidejéről is. A nem közteľületi ingatlanon történő visszapót|ásra már 6 cm-ęs törzsźimérőt
elért faegyeđek is alkalmazhatók.

(5) A visszapótlásľa telepítendő fti< számźnak meghatáľozásához
a) ha a kivágásra építmény elhelyezése miatt kenilt sor' a kivágott

össztöľzsátméľő 1 50oÁ-źú,

b) ha akivágtlsra a fa ä|Iapota, va1y a környezetre való veszélyessége miatt került
sor' a kivágott egyedszámmal azonos dar abszźrrrct,



c) engedély nélküli kivágás esetén a kivágott össztörzsátm&ő 200%o-ti
kell alapul venni.

(6) Engedély nélküli fakivágás esetén _ha az adatok utólag teljeskĺ}níen nem állapíthatók
meg - a rendelkezésre á||ő adatokból kikövetkeaethető egyedszrímot és egyedenként 30
centiméteres tĺirzsátmérőt kell vélelmezni.

(7) A fapótlást elsősorban helyben, a kivágással érintett ingatlanon kell teljesítení. Ha ez a
kĺirnyezeti feltételek miatt nem valósítható meg' a pótlásra kĺĺzteľĺleti ingatlan is kijelölhető.
Nem kell a pótlást előírni, ha a kivágásra az (5) bekezdés b) pontjában meghatfuozott okból
keľĹĺlt sor és akivágás utźn az ingatlan minden beépítetlen 50 négyzetméterére legalább 1 db
megmaľadó,nagy lombkoronát nevelő, lombhullató fa esik.

(8) A fakivágáshoz kapcsolódó teľmészetbeni pótlási kötelezettség péruben is
megváltható. A megváltási összeget a pótlásként előírt, vagy abból megváltani kívánt
cjssztörzsátméľőből képzett đarabszźtm és az ađott évi fapőt|ási egységar alapulvételével kęll
meghatáľozni. A hatáľidőľe be nem fizetett összeg adók módjára behajtható.

(9) A fapótlás akkor fogadható el teljesítettnek, ha a fa az iiltetéstől szźlmított második
vegetációs időszak kezdetén (is) kihajt. Ellenkező esetbęn az ültetést eredménýelennek kell
tekinteni és a pótlást meg kell ismételni.''

5.$ (I)Ez a Rendelet f0I2. december l-jén lép hatá|yba.

(2) Hatá|yát veszti a fák kivágásaról és pótlásáról szóló 2612006' (V[.14.)
ĺinkormányzati rendelet.

Riman Edina
jegyzó

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



Indokolás:

A javasolt rendelet-módosítást és a fak kivágásaľól és pótlásźtrő| szőIő 26/2006. (VII.14.)
önkormányzati rendelet hatályon kívĹil helyezését egyszeffe több köľülmény is indokolttá
teszi. Ezek között alapvetően Budapest Főváros Kormányhivatalának e rendelet céIvizsgá|ata
nyomán tett törvényességi felhívása, az ebben megfogalmazottakka| kĺjzvetlenül összefiiggő
és időkcjzben hatályba lépett, a kciľnyezet védelmének általanos szabźúyairól szóló 1995. évi
LIII. évi tv' 48' $ (2) bekezdésének módosítása nyomán előállt íj he|yzet, vaIamint az
ugyancsak módosított, a fás száru növények védelméről szőIő 34612008.(XII.30.) Koľmány
rendelet hatályos ęlőírásai jelölhetők meg.

A ma hatályos jogszabá|yi köľnyezetet megelőző á||apotra visszautalva elmondható, hogy a
fak kivágásáról és pótlásaról szóló helý rendelettink részben tciľvényi felhatalmazts
hitnyźlban, részben a koľmányrendelettel páĺhuzamosan és a tulajdonviszonyokban való
különbségtétel nélkül tartalmazott előírásokat. A jogszenÍség követelménye, az
ellentmondásosság feloldása és a paľhuzamosság kikĹĺszöbcjlése egyaránt indokolttá tették a
vizsgtůt helý rendelet tartalmi és szerkezeti elemei és cisszefüggéseik vizsgtĺIatät,
szükségszenĺ átdolgozttsát, Tekintettel a fás sztni novények védelméről szóló 34612008.
(XII'30.) Kormányľendelet általános érvényű és külĺjn a kĺjĺeriileten lévő fás száni növények
kivágásĺíľa és pótlásaľa vonatkoző e|oirásaira is, a továbbiakban nem indokolt a favédelemmel
kapcsolatos ĺinkormányzati szabtůyoztst kültin rendeletben fenntartani, hanem az ide
szervesen illeszkedő előíľásokat egységesen a jőzsefvárosi zoldteľületek és zöldfelületek
védelméről, hasznźiattlro| szóló 5712007. (X'16.) önkormányzati rendeletben célszeru
megjeleníteni.

Részletes indokolás:

1. $-hoz: A környezet védelmének általanos szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 48. $ (2)
bekezđésének (módositott,2012. X. 10-tő1 hatályos) rendelkezése megteremti a lehetőségét,
hogy a települési önkormanyzat képviselő.testülete önkormányzati ręndeletben más törvény
hatźĺ|ya a|á nem tntoző egyes fás szárű ncivények védelme érdekében tulajdonjogot koľlátozó
előírásokat határozhasson meg' Ezen e|őítások érvényesítéséhez az ezeket befogadó (ezekkel
módosuló) 5712007. (X.16.) önkoľmányzati rendelet hatáIyának kiterjesztése sziikséges a
Józsefuáros kozígazgatási tertiletén - kozterületen és magántertileten - lévő fás száru
növényekľe.

2. $-hoz: Az 5712007. (X.16') önkormányzati renđelet 4 $ (2) bekezdése csak a zcildfelületen
lévő ffü kivágásaľó| - az cinkormányzat fafenntaľtási munkálatait kivéte|ezvę _ rendelkezik.
Ezért e bekezdés taľtalmi kibővítése szükséges a köZterületi és nem kcjzteruleti besoľolású
ingatlanokon torténő fás száru ncivények/, fak kivágásźtra, egýttal a módosítás megszĺ.inteti az
önkoľmányzat fafenntartási munkálatait indokolatlanul kivéte|ező rendelkezést is.

3. $-hoz: A kcizterületen kivágott fźĺs szárll növény visszapótlásáĺa amódosított rendelkezés is
a koľábban a|ka|mazott másfélszeres (engedély nélküli kivágás esetén kétszeres) visszapótlási



mértéket írja elő. A koĺeruleti fapótlásokhoz alka|mazhatő minimális tĺiľzsátméľő
meghataľozása mellett a rendelet a megfelelő pótlás feltételéiil az elültetett fa természetes
továbbn<jvekedése feltételét biztosító iiltetési módot is meghataľozza. Ha az ingatlanok
adottsága, vagy a kerület beépítettsége miatt a kozigazgatási hatáľon beltil nem volna
lehetőség a fapótlás természetbeni teljesítésére, a jegyzó kompenzációs intézkedésként
pénzbeli megváltást ír elő. A koľábban jegyzoi intézkedéssel meghatarozott fapótlási
egységárat a jogbiztonság és a nýlvánosság követelményének eleget téve a jövőben
önkormányzati rendeletb en kell megj eleníteni.

4, $-hoz: Ez a $ a nem kozterületi ingatlanokon lévő fák vonatkozésábarl tartalmaz
ęlőírásokat, amely köľben az 1995. évi LIII. tv. 48. $ (2) bekezdése az önkormźnyzat
képviselőtestületét hata|mazza fel a rendeletalkotásra. A rendelet szęrint fakivágási-fapótlási
ügyben átnlházott hatáskörben első fokon a polgármester jaľ el. A rendelet előírásai
tarta|mazzźtk a fakivágás engedélyhez kötöttségét, a kivágás iranti kérelem taľtalmára
vonatkozó, továbbá a kivágás engedélyezésénél, a fapótlás ę|oírásánźů, esetlegesen a fapótlás
pénzbeni megváltása e|őírásźnáI irány adő differenciált szempontokat'

5. $-hoz: HatáIyba léptető rendelkezést és a fák kivágźlsaról és pótlásaról szóló
2612006. (VII.14.) önkormányzati rendelet hatályon kívĹil helyezéséttarta|mazza,



Jelenleg hatálvos Teľvezet szeľĺnti

5712007. (x. 16.) számú önkoľmányzati
ľendelet a józsefváľosi ziildteľületek és
ziildfelületek védelméről. haszn áiatárő|

A ľendelet hatálva

2.$

(1) A jelen ľendelet hatálya kiteľjed:

A ľendelet hatálva

2.S

(1) A jelen rendelet hatálya kĺteľjed:
a) Budapest Józsefváros

onkoľmányzata (a továbbiakban:
Onkoľmányzat) tulajdonában,
fenntaľtásában, használatában
Iévő ziildfelületekre' fásított

a) .. Budapest
onkormányzata

használatában
ziildfelületekre,
kiizteľekľe,
ktizparkokľa,
ziildfelĺiletekľe,

Józsefváľos
(a

lévő
fásított

közkeľtekľe,
ktizterületĺ

sétányokľa,
közterekľe,
ktizpaľkokra,
ziildfelületekľe.

kłizkeľtekľe,
kłizteľiileti

sétányokľa,

továbbĺakban: onkoľmányzat)
tulajdonában' fenntaľtásálban,

játszóteľekľe, sportteľekľe, utcai
fasorokľa és az azokat kísérő
zöldsávokra, az űttest és a jáľda
ktiztittĺ sziláľd buľkolattal el nem
|átott felĺiletekre.

b) Józsefváros helyi jelentőségĺĺ
teľmészeti éľtékeiľe, amennyiben
a védett teľmészetĺ éľtékekľe
vonatkozó jogszabályok
szĺgoľúbb rendelkezéseket nem
tartalmaznak,

c) az otv. g. $ (4) bekezdése alapján
a Józsefváľosĺ onkoľmányzat
feladat. és hatáskiirébe tartoző
kőzszo|gáůtatások céljábót
alapított önkoľmányzati
intézmények vagy más
gazdálkodó szeľvezetek (a
továbbiakban együtt: intézmény)
tulajdonában' ĺlletve
vagyonkezelésében lévő
Ín gatlanok ziildfelületére.

játszóteľekľe, spoľtteľekľe, utcai
fasoľokľa és az azokat kíséľő
zöldsávokr^, az úttest és a járda
kiiztitti szĺlárd burkolattal el nem
|ätott felületekľe.

b) Józsefuáros helyi jelentőségű
teľmészeti értékeĺreo amennyĺben
a védett teľmészetĺ éľtékekľe
vonatkozó jogszabáIyok szigoľrĺbb
ľendelkezéseket nem
taľtalmaznak,

c) az otv. q. $ (4) bekezdése alapján a
Józsefvárosi Onkoľmánvzat
feladat. és hatáskiirébe tartoző
közszolgá,Jtatások céljából
alapított łinkoľmźnyzati
ĺntézmények vagy más gazdállkodó
szervezetek (a továbbĺakban
együtt: ĺntézmény) tulajdonában,
illetve vagyonkezelésében lévő
in gatlanok ziildfelĺiletére.

d) a (2) bekezdésben megjelölt teľíłle-
tek kívételével a Józsefváros ktjzi-
gazgatdsi tertiletén lévő flźs szdrú
niivényekre.



'Ą ziildfelĺiletek megóvása

4.S

(1) A ziildfelületek megóvása érdekében
tĺlos a növényzet (fák' cserjék,
vĺľágok, gyep) és a złildfelĺiletek
egyéb elemeinek, tartozékainak,
felszeľelési tárgyainak báľmilyen
módon ffirténő megľongálása,
elpusztításao
szakszerűtlen kezelése.

károsítása,

@ A ziildfelületen lévő é|ő fák
kivágásáľa a Józsefváľos
onkoľmányzatának fafenntaľtási
munkálatait kivéve - csak a
jogszabályban megh atźrozott módon
és feltételekkel' a hatósági
engedélyben foglaltak alapján
keľülhet sor.

(3) TÍlos a ziildfelůileteken a
gyomniivények kĺvĺtelével a
nłivények, a növényĺ részek (viľágok,
levél, termés stb.) szedése, a fák
megcsonkítása, a fákra plakátok
ľagasztása és kiszegezése.

(4) Tĺlos a zöldfelületeken a hasznos
állatok' a védeff madarak bármilyen
eszközze| való zavarása, fészkeik
ľongálása, a fiókák kiszedése és
ĺľtása.

A ziildfeliiletek megóvása

4.S

(1) A ziildfeliiletek megóvása éľdekében
tilos a niivényzet (fák' cseľjék,
viľágok, gyep) és a ziildfelĺiletek egyéb
elemeÍnek, tartozékainak, felszeľelésĺ
táľgyaĺnak báľmilyen módon ttiľténő
megrongáIása, elpusztítása,
káľosítása, szakszeľűtlen kezelése.

(2) A kijzteriileteken lévő fiźs szúr{l
növények kivágására csak a fiűs szdrił
növények védelmérdl saíló
j ogszabályban meghatdrozott módon és

Íeltételekkel, a nem k?jzteriileti
besoroldsíl ingatlanokon lévő fiű.k
kivágdsdra az e ľenďeletben
meghatúrozott módon és feltételekkel, a
hatósági engedélyben foglaltak szerint
kerülhet sor.

(3)Tilos a złildfelĺileteken a
gyomnövények kĺvĺtelével a
ntivények, a ntivényĺ részek (viľágok'
Ievél, termés stb.) szedése, a fák
megcsonkítása, a fákľa plakátok
r agasztása és kĺszegezés e.

(4) Tilos a złildfelületeken a hasznos
állatok, a védett madarak bármilyen
eszkozze| való zavarźsa, fészkeik
ľongáIása, a fiókák kĺszedése és irtása.

Kijzteriileten lévő flÍs szúrú niivények
pótlósa, kompenzdcilís intézkedés

ó.s

(1) A kiizteriileten kivágott flźs száľíl
növény visszapótlásdt fa esetén a kívágott
össztijrudtmérő felével megniivelt
mértékben, cserje esetén az eredeti teriileti



borítdst biztosító mértékben kell teljesíteni.
Engedély nélkiili kivágás esetén a
visszapótlúst a kivlźgott össztiiradtmérő
(cserje esetén az eredeti teríiletí borítds)
kétszeresének megfelelő mértěkben kell
előírni. Engedély nélkiilí kivdgús esetén - ha
az adatok utólag teljeskörűíen nem
dllapíthatók meg _ a pótlús előírúsdnak
alapjóul a rendelkezésre dlló adatokból
kikijvetkeztethető egyedszdmot, vagy teriileti
borítdst (fa esetén egyedenként 30
centiméteľes tiiradtmérőĄ kell vélelmezni.

(2) A pótlásra legalább 8 cm-es
tijrzsútmérőj}íĺ fiźk alkalmazhatók. A kivúglÍs
meg1felelő pótldsaként csak a teľmészetes
továbbnijvekedés feltételeit biztosító
talajbaiiltetés fogadható el, vagy íľható elő.
E kiirben az egyéb mobil esukiizbe,
konténerbe, stb. való telepí.tés nem vehető
figyelembe.

(3) Ha a fiźs szárú niivény pótldsa a
fentiek szerint nem íľható elő, vagy az mús
okból nem teljesiil, a hasznúlót a
hatdrozathozatal időpontjúban érvényes
fapótlási egységúr alapulvételével szdmított
pénzi)sszeg (kompenzácíós intézkedés)
megfizetésére kell kötelezni.

(4) 2012. évben a fapótldsi egységdr,
mint kompenzúciós intézkedés mértéke
92.710,-forínt. A fapótldsi egységár 2013.
január L-tdl az éves költségvetési rendeletben
keriil meghatórozásra

N e m kii zt e r ii l eti b e s o ro lás íl in g atl an o n lév ő
fa kivdgása, pótlúsa

6/A. S

(1) Józsefvúros kiizigazgatási teríiletén
nem közteriilet besoľolású ingatlanon lévőfa
kivdgúsát sviimi;lcsfa kivételével - a



polgdľmester engedélyezi. Eljárdsara e
rendelet előírdsait, tovdbblź a kiizigazgatási
hatósógi eljárds és szolgáltatás általdnos
szabdlyairól saíló 2004. évi CXL. tiimény
r e n delke zé s eit kell al kalm azni.

(2) A kivágás engedélyezése iľdnti
kér ele m n e k tart alm aznia kell :

a) a kéľelmező nevét,lakcímét
(székhelyé)

b) a kivógással érintett ingatlan
címĺlt, helyraj zi számát

c) a kivágással érintett ingatlan
helyszínrajzdt, azon bejeliilve a
kiváganďó és megmaraúÍ
Ía/fiźk helyét

d) a kivágandó Íű/Ídk
darabszdmát, faját, azok 1

méter magassógban mért
tijrusútmérőjét

e) a kivágás indokdt
fl akivóganďóflźvalrendelkezni

j o go s ult/ak kivág úsho z ho zzáj óruló
nyilatkozatdt

Đ a kivúgás pótlósáravonatkoaí
ké re lmezői nyilatkozatot

(3) A fiźt kivágní csak a polgúrmester
jogerős engedélye alapján lehet. A
fakivdgásra engedély csak alapos és igazolt
indok esetén adható, ha a Ía építmény
elhelyezését akadályozza, vagy a fa
dllapotdval i)sszeftiggő okból, tovúbbú ha a
fa kivdgása a környezetére gyakoľolt káros _
az életet, egészséget, vagyonbiztonságot
veszélyeztető hatúsa megelőzése,
megsziintetése érdekében sziłkséges. A
kivágásra okot adó kiiľiilmény/ek
igazolására a szabad bizonyítás elve mellett
szakvélemény cs atolús a is előírható.

(4) A kivdgás engedélyezésével
egyidejííleg a hatdrozatban rendelkezni kell a
visszapótlds feltételeiről (hely, daľabszám,
méret, fajta, hatúľidĄ, esetlegesen a
természetbeni pótldst . kompenzációs
intézkedésként - helyettesítő pénzbeni
megvdltds összegéľdl és meg|izetésének
határidejérdl 's. A nem közteľťłleti

ttjrtěnő ra mór 6 cm-



es tiiľzsútmérőt elért faegyedek lb
alkalmazhatók.

(5) A visszapótldsra telepítendő Ílźk
szdmdnak meghatározdsdhoz

a) ha a kivdgdsra épí.tmény
elhelyezése miaít keriilt sor, a
kivdgott iissztiiradtméľő
150%.át,

b) ha a kivógtźsra a fa állapota,
vagy a kiirnyezetre vahí
veszélyessége miatt keriilt sor,
a kivdgott egyedszúmmal
azonos ďarabszúmot,

c) engedély nélkiili kivágós
esetén a kivágott
ti ss ztii ru dtmérő 2 0 0 % -dt

kell alapul venni.

(6) Engedély nélkiili fakivdgds esetén _
ha az adatok utólag teljeskörííen nem
dllapíthatók meg a rendelkezésre daó
adatokból kikijvetkeztethető egyedszdmot és

egyedenként 30 centíméteres tiirzsdtméľőt
kell vélelmezni.

(7) A fapótldst elsősorban helyben, a
kivágással érintett ingatlanon kell teljesítenL
Ha ez a környezeti feltételek míatt nem
valósítható meg, a pótlásľa kiizteriileti
ingatlan is kijelölhető. Nem kell a pótldst
előírni, ha a kivdgósra az (5) bekezdés b)
pontjában meghatdrozott okból keriilt sor és
a kivágás után az ingatlan minden
beépítetlen 50 négyzetméterére legalább 1 db
megmaľadó, nagy lombkorondt nevelő,
lombhullató fa esih.

(8) A fakivdgáshoz kapcsolóúí
t er m é s zetb e ni p ótl ds i kijtelezett s ég p én zb en is
megvdltható. A megváltdsi iisszeget a
pótlúsként előíľt, vagy abból megvdltani
kív dnt ö s s zttjra útmé rőb ĺĺl képzett darabs zám
és az adott évi fapótlási egységáľ
alapulvételével kell meghatározní. A
hatdridőre be nem JÍzetett iisszeg adók
módjdra behajtható.

(9) A fapótlús akkor fogadható el
ha a fa az íiltetéstdl szdmított



második vegetúcilís időszak kezdetén (is)
kihajt. Ellenkező esetben az ĺiltetést
eredménytelennek kell tekínteni és a pó,tlást
meg kell ismételni


