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Tiszte|t Képviselő-testiilet!

Budapest Főváľos Kormányhlvata|a céIvizsgá|at keretében megvizsgálta a Képviselő-testĹilet
fak kivágásáról és pótlásáról sző|ő 26|2O06.(VII.14.) önkormanyzatiienđeletétitovábbiakban:
onk. rendelet), melynek alapján aZ észtelt jogsértések megszüntetéséľe tcirvényességi
fe lhívást intézett a Kép vi s el ő -testiileth ez.
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Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgúrmesteľ

A képviselő-testületi ülés időpontj a:ZO|Z.december 19. | ..... * *'-*
Tárgy: Rendelet módosítás Budapest Főváros Kormányhivatalának a fátkkivágásáról
és pótlásáról szć' J'ő 26/2006.NII.14.) sz. iink. ľende|ettel szembeni tiiľvénýességi
felhívása kapcsán.

A napirendet nýlt ülésen kell taľgyalni, a határozat és rende|et elfogadásához minősített
szav azattobb ség szükséges.

ElórÉszÍro szBnvnzpu BcvsÉc: H.ą.ľisÁcr ÜcyoszrÁI,y alvK,lltl*\ rĺ.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bĺzottság véleményezi ,ĺ.
Humánszolgáltatási Buottságvé|eményezi . tr
Határ ozati j av aslat a bizottsáe számáÍ a:

A Városgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testĺiletnek az e|őterjesztés
megtfugyalásźtt.
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A tcirvényességi felhívás a környęzet védelmének általános szabályaiľól szóló 1995' évi LIII.
tv. 48. $ (2) bekezdésének (avizsgá|at idején hatályos) rcnďe|kezése alapján megá|lapitotta,
hogy a Képviselő-testiilet ĺílterjeszkedett a ľendeletalkotási felhata|mazásakeretein, amikor a

vizsgź:Jt onkormányzatí rcĺđelet hatá|yát az tlnkormźnyzat kozígazgatási területén lévő
valamennyi, tehát a magĺántulajdonú ingatlanokon źi|ő fálĺľa is kiteľjesztettę' Ebből fakadóan
alapvetően jogsértőnek bizonyult a vizsgáIt tlnkormiínyzati renđe|et számos rendelkezése' A
törvényességi felhívás ezen túlmenően a rész\etszabályokat illetően is tett (a fapótlás
e|őírásáva|, az a|kalmazott kompenzációs intézkeđéssel, ill. a fapótlási egységáľľal
kapcsolatban) a jogszeľűséget és a jogbiztonságot éľintő megá|Iapításokat.

Ezęn előzmények' valamint az ekkor hatályos jogszabtůyi környezet alapján előkészítésre és a
Tisztelt Képviselő-testület 2012' szeptember 20-i ülésére előterjesztésre keľült az a rendelet-
tervezet, amely a szabá|yozźsi tźrgyat érintő új előírásokat _ a vizsgá|t önkormányzati
rendelet egyidejű hatályon kívĺil helyezésével - a jőzseťvarosi zcildteriiletek és zöldfelületek
védelméľől, hasznćůatárő| szóló 5712007. (X' 16.) onkormźnyzati rendeletben javasolta
elhelyezni.

A Képviselő-testület a tátgyat érintő és küszcjbcjn álló törvényľródosításra tekintettel a
fentiekĺő l val ó dö nté s t a 3 0 6 l 20 | 2. (IX. 20 .) hatfu o zatźtv a| e lnap o lta.

A törvénymódosítás időközbęn megtcĺrtént. A kĺiľnyezęt véđe|mének általános szabályairól
szőlő 1995. évi LIII. tv. 48. $ (2) bekezdése szerint - hatályos 2012, x. 10-től _ a települési
önkormányzat képviselő-testülete más törvény hatźůya aIá nem tartoző egyes fás szźtrű
növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó előírásokat is meghatározhat. Ezzę| a
fe|hata|mazással a Képviselő-testület már amagántulajdonban lévő fák, és flís szĺáľú növények
kivágása, pótlása tekintetében is lehetőséget kapott a ľendeletalkotásra. Ennek a|apjan az tlj
jogszabtůý kömyezet figyelembe vételévelkésziilt a jelen ręndelet tervezet.

A rendelet tervęzet megalkotása soľán az e|okészítók a fenti torvényi szintű szabá|yozás
mellett figyelembe vették azt, hogy a fás szźtru növények védelméről szőIő 34612008. (Xil'
30.) Kormányrendelet a fti<, és fás szźru novények telepítésére, fenntartásaľa, tita|ános
szabtiyokat tarta|maz, mely tartalmazza a köĺerületen lévő fák, fás szárú növények
kivágásának szabtiyait, kimondj a a ftk pőt|ásának k<itelezettsé gét. Ezeket a szabá|yokat helyi
rendeletben szükségtelen i$rafoga|mazni. Ebből ktjvetkezően a helyi rendeletalkotás
szükségessége akozterületi ffü kötelező pótlása körében a kompenzáciő szabáivaira teľjed ki,
mig a nem közterĺiletek vonatkozásában a szabá|yozás cisszetettebb: a fák kivágásának és
pótlásának szabá|yai mellett kiterjed eljaĺási szabályok megalkotására is (ĺinkormányzati
hatósági ügy). Tekintęttel azonban aľĺa, hogy cinkormányzatunk korábban már önálló
rendeletben szabá|yozta a zöldterĹiletek és zcildfelületek véđelmét (57/2007, (X.16')
cinkormányzati rendelet) nem indokolt a pusztán a fakivágással kapcsolatos külön
önkormányzat rendelet fenntartása, meľt ezek a szabályok jól illeszthetőek a zöldterületi
rendeletbe. Ebből következően vtitozatlanul a 2612006.(VII.14.) önkormányzati rende|et
hatályon kívül helyezését és a módosító előírásoknak a józsefuárosi zöldteľületek és
zöldfeliiletek védelméről, hasznáIatarőI szőIő 5712007. (x.16.) önkoľmányzati renđeletben
való elhelyezését j avaslom'

Tisztelt Képviselő -testiilet !



Kiindulva a tcirvényességi felhívásban foglaltakból, és egyúttal Íigyelemmel a rendeletalkotás
lehetőségét megteremtő fent iđézett törvénymódosításra és a fás száru növények védelméľől
sző|ő 34612008. (XII. 30.) Kormányrendelet e|őírásaira is, javaslom a mellékelt rendelet
tervezet e|fogadását.
A tĺirvénye s s é gi észrevétel kap c s án az a\ábbí hatźr ozatij avas latot terj esztem e l ő.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dcĺnt, hogy

felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivata|át a fák
kivágásáról és pótlásźtrő| sző|ő 26/2006. ryIl.l4.) önkormányzati ľendelet vonatkoztsában
megtett intézkedéseiről.

Budapest, 2012. december 10.

Torvényességi szempontból ellenőriĺe:
Rimán Edinajegyző

nevében és megbízásából:

,/, ĺľ,u-.
Dľ. Mészďr Erika
. aljegyzo lliJ i ,:.1 i al
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Budapest Főváľos VIIL keľület Jőzsefvűľosi onkormánvzat
Képviselő.testületének

... 12012. (.. ..) tinkormá nyzati ľendelete

a jőzsefváłosi ztildteľületek és zötdfelületek védelmérő|,hasznáůatálľól szóló 57t2007. (X.
16.) tinkormányzati ľendelet módosításáľól, valamint a fák kivágásáľól és pótlásáról

szőlő 2612006. (vII' 14.) łinkormźnyr,at'i renĺ|ęlet hatályon kívĺil helyezéséľőI

Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuárosi Önkormányzat Képviselő.testiilete akömyezet
védelmének általános szabá|yairő| sző|o 1995, éví LIII. t<irvény 46. $ (1) bekezdés c)
pontjában, továbbá a 48. $ (2)bekezdésében kapott fe|hata|mazźs alapjźn, az A|aptorvény 3ź.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében e|jarva a kovetkeżőket ľendeli
el:

1.$ A.józsefüáľosi zcjldterĹiletek és zöldfelĹiletek védelméľől, haszná|atarőI sző|ő 57l20O7.
(X. 16.) cinkormányzatirende|et (a továbbiakban: Rendelet) 2. $ (1) bekezdése a következő d)
ponttal egésztil ki:

,,d) a (2) bekezdésben megjelölt területek kivételével a Jőzsefváros kozigazgatási területén
lévő fás sztlru nov ényekľe.''

2.$ A Ręndelet 4,5 Q) bekezdésének helyébe a következő ľendelkezés lép:

,,(2) A közterületeken lévő fás szětu n<ivények kivágásfua csak a fás szárű növények
védelméről szóló jogszabtiyban meghatátozott móđon és feltételekkel' a nem közterületi
besoľolású ingatlanokon lévő fák kívágására az e rendeletben meghatározott módon és
feltételekkel, a hatósági engedélyben foglaltak szeľint keľĹilhet sor.''

3.$ A Rendelet a következő címmel és 6/A.$-al egészül ki:

,, Kiizteľĺileten lévő fás száľú növények pĺótlása, kompenzácĺós intézkedés

6/A.$ (1) A közterĺileten kivágott fźĺs száru növény visszapótlását fa esetén a kivágott
össztörzsátmérő felével megnövelt mértékben, cseľje esetén az erédeti teľtileti boľítást
biztosító méľtékben kell teljesíteni. Engedély nélküli kivágás esetén a visszapótlást a kivágott
össztörzsátméľő (cseľje esetén az ercđeti teľületi borítás) kétszeľesének megfelelő mértékben
kell előími. Engedély nélküli kivágás esetén _ ha az adatok utólag teljes könĺen nęm
állapíthatók meg a pótlás előíľásának alapjául a rendelkezésrę á||ő adatokból
kiktivetkeztethető egyedszámot, vagy teľületi boľítást (fa esetén egyeđenként 30 cęntimétęres
toÍZsźLtmérőt) kell vélelmezni.

(2) 
^ 

pótlásra legalább 8 cm-es torzsźftmérőjii fĺík alka|mazhatók. A kivágás megfelelő
pótlásaként csak a természetes továbbnövękedés feltételeit biztosító ta|Ąba iiltetés ĺogáaľrató
el, vagy írhatő elő. E körben az egyéb mobil eszkozbe, konténeľbe, stb. való telepítés nem
vehető figyelembe.

(3) Ha afás száru növény pótlása a fentiek szerint nem írható elő, vagy azmás okból nem
teljesül, a haszná|őt a határozathozata| időpontjában érvényes fapótlási egységár
alapulvételéve| szźmított pénzĺĺsszeg (kompenzáciős intézkedés) megfizetésére kell kcitelezni.



Az igy megťlzetett megváltási összeget Budapest Főviíľos VIII. kerĹilet Józsefvárosi
Önkormányzat Költségvetési Elszámolási Siamla, Környezetvédelmi és Fapótlási
Céltartalékľa kell befizetni, melyet legkésőbb a bęfizetés évét követő év során, és kiżárő|ag
fapótlásra lehet felhas znáLni.

(4) 2012. évben a fapótlási egységaĺ, mint kompenzáciős intézkeđés mértéke 92.71O,-fonnt.
A fapótlási egységźĺr 2013. januaľ l-jétől az éves költségvetési rendeletben kerül
meghatćrozásta.,,

4.s A Rendelet a következő címmel és 6/B. $-a1 egészül ki:

,'Nem közterületi besoľolású ingatlanon lévő fa kivágása, pótlása

6/8. s (1) Józsefuáros kozigazgatási teľĹiletén nem közteľtilet besorolású ingatlanon lévő fa
kivágźsttt _ gyĹimölcsfa kivételével - a po|gtĺrmester engedé|yezi. E|jźĺrástĺra e rendelet
eloírásait, továbbá akozigazgatási hatósági eljáľás és szolgáltatás általános szabźĺ|yairől szóló
2004. évi CXL. törvény rendelkezéseit kell a|ka|mazni.

(2) 
^ 

kivágás engedélyezése iľánti kérelemnek tarta|maznia kell:
a) a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
b) a kivágással érintett ingatlan címét,he|yrajzi sztlnät,
c) a kivágással érintett ingatlan helyszínľaj zát, azonbejelölve akivágandó és megmarađő fa
vagy fákhelyét,
d) a kivágandó fa vagy Íäk darabsztlmát, ťąát, azok 1 méter magasságban mért
törzsátmérojét,
e) a kivágás indokát,
Đ a kivágandő fávalrenđelkezni jogosult kivágáshozhozzájáru|ő ný|atkozatát,
g) a kivágás pőt|ására vonatkozó kérelmezői nyi|atkozatot.

(3) A fát kivágni csak a polgármesteľ jogerős engedélye alapjan lehet. A fakivágásra
engedély csak alapos és igazolt indok esetén adhatő, ha a fa építmény elhelyezését
akadźůyozza,vagy afaáIlapotával összefüggő okból, továbbá haafakivágása akomyezetéte
gyakorolt káros - az é|etet, egészséget , vagyonbiztonságot veszé|yeńető - hatása megelőzése'
megszüntetése érdekében szükséges. A kivágásra okot adó köľĹĺlmény(ek) igazo|tstra a
szabađ bizonyítás elve mellett szakvélemény csatolása is előíľható.

(4) A kivágás engeđé|yezésével egyidejűleg ahatározatban rendelkezni kell a visszapótlás
feltételeiľől (hely, darabszáłĺl, méľet, fajta, hatźridő), esetlegęsen a természęľbeni póitást -
kompenzációs intézkedésként - helyettesítő pénzbeni megváltás összegéről és megfizetésének
hatáľidejéľől is. A nem közteľületi ingatlanon történő visszapótlásra már 6 cm-es törzsátmérőt
elért faegyedek is a|ka|mazhatők.

( 5 ) A vi s szapótl ásľa telepítendő fák szźmltnak me ghatźr ozástůloz
a) ha akivágásra építmény e|he|yezése miatt kerĹilt Sor' a kivágott ĺjssztöľzsátméro IS}Yo-át,
b) ha a kivágásra a fa źĺ||apota, vagy a komyezetre való veszélyessége miatt kenilt sor' a
kivágott e gyedszámmal azonos darub szźtmot,
c) engedély nélktili kivágás esetén akivágottössztĺjľzsátm&ő ZOO%-äI
kell alapul venni.



(6) Engedély nélküli fakivágás esetén _ ha az adatok utólag teljes könien nem állapíthatók
męg _ a rendelkezésre á|Iő adatokból kikövetkeztethető egyedszámot és egyedenként 30
centiméteres töľZsátmérőt kell vélelmemi.

(7) A fapótlást elsősorban helyben, a kivágással éľintett ingatlanon kell teljesíteni, Ha ez a
környezeti feltételek miatt nem valósítható meg, a pótlásra kĺizterĺileti ingatlan is kijelölhető.
Nem kell a pótlást előírni, ha akivágásra az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott okból
kerÍ'ilt sor és a kivágás után az íngatlan minđen beépítetlen 50 ĺégyzetméteľére legalább 1 db
megmaradó , nagy lombkoronát nevelő, lombhullató fa esik.

(8) A fakivágáshoz kapcsolódó természetbeni pótlási kötelezettségpénzben is megváltható.
A megváltási osszeget a pótlásként előírt, vagy abból megváltani kívánt össztörzsátméľőből
képzett darabszám és az adott évi fapótlási egységár alapulvételével kell meghatźrozni. A
hatáľidőre be nem ťlzetett összeg adók módjaľa behajtható.

(9) A fapótlás akkor fogadható el teljesítettnek, ha a ťa az iiltetéstőI sztlmitoľt második
vegetációs időszak kezdetén (is) kihajt' Ellenkező esetben az tiltetést eľedménytelennek kell
tekinteni és a pótlást meg kellismételni.''

5.s (1) Ez a Rende|et2013' janufu 1-jén lép hatá,|yba.

(2) Hatá|yát veszti a fźĺk kivágásaról és pótlásárő| sző|ő 26/2006, (VII.14.) önkormányzati
rendelet.

Riman Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



Indokolás:

A javasolt rendelet-móđosítást és a fak kivágásáról és pótlásáĺő| szőIő 26/2006, (V[.14.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését egyszerľę több kcirĹĺlmény is indokolttá
teszi. Ezek között alapvetően Budapest Fővaros Koľmrínyhivatalának e rendelet cé|vízsgéiata
nyomán tett törvényességi felhívása, az ebben megfogalmazoÍtakłkaI közvetlenül összefuggő
és időkĺjzben hatályba lépett, akomyezet védelmének általános szabźiyairól szóló 1995. évi
LIII. évi tv. 48. $ (2) bekezdésérrek rrródosítása lryonrán el(iállt új helyzet, valamint az
ugyancsak módosított, a fas szétu növények védelméről szóló 346/2008.(XII.30.)
Koľmányľendelet hatályos előíľásai jelölhetők meg'

A jelenleg hatályos jogszabá|yi kornyezetet megelőzó á||apotra visszautalva elmondható,
hogy a fák kivágásáról ós pótlásáról szóló helý rendeletĹink részben tcirvéný fe|hata|mazás
hiányábaĺ, részben a kormányrendelęttel pźĺrhuzamosan és a tulajdonviszonyokban való
különbségtétel nélkül taľta|mazott előírásokat. A jogszeniség követelménye, az
ellentmondásosság feloldása és a párhuzamosság kiküszcibölése egyaránt indokolttátętték a
vizsgá|t helyi renđelet tartaImi és szerkezeti elemei és összefliggéseik vizsgá|atźú,
szĹikségszeriĺ átdolgozását. Tekintettel a fás széru növények védelméről sző|ő 34612008.
(XII.30.) Kormányrendelet általános érvényiĺ és külön a közterületen lévő fás szźrunövények
kivágására és pótlására vonatkozó előírásaira is, a továbbiakban nem indokolt a favédelemmel
kapcsolatos cinkoľmányzati szabáIyozźlst külön rendeletben fenntartani, hanem az ide
szervęsen illeszkedő előíľásokat egységesen a jőzsefvátosi zoldterületek és zöldfeltiletek
védelméről, haszná|atárő| szóló 5712007. (X'16.) önkormányzati ľendeletben célszerű
megjeleníteni'

Részlętes inđokolás:

1' $-hoz: A kĺirnyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.48. $ (2)
bekezdésének (20L2. X. 1O-től hatályos módosított) rendelkezése megteremti a lehetőségét,
hogy a teleptilési önkoľmányzat képviselő-testiiletę cĺnkormányzati renđeletben más törvény
hatá|ya alá nem tntoző egyes fts szźlru növények védelme érdekében tulajdonjogot korlátozó
előírásokat határozhasson meg. Ezen e|oírások érvényesítéséhez az ezeket befogadó (ezekkel
módosuló) 57/2007' (x.16.) önkormányzati rendelet hatáIytnak kite{esztése szükséges a
Józsefuáros kozigazgatási teruletén - kozteľületen és magánterületen - lévő fás száru
növényekre'

2. $-hoz: Az 5712007. (X.16.) önkormányzati rendelet 4. $ (2) bekezdése csak a zcjldfęlületen
lévő fák kivágásaľó| - az cinkormányzat fafenrÍartási munkálatait kivételezvę - rendelkezik'
Ezért e bekezdés tartalmi kibővítése sziikséges a közterületi és nem koĺertileti besoľolású
ingatlanokon töľténő fás szárunövények, frák kivágására, egyutta| a módosítás megsziinteti az
önkoľmányzatfafenntartási munkálatait indokolatlanul kivételező rendelkezést is.

3. $-hoz: A köztenileten kivágott fás szárll növény visszapótlására amódosított renđelkezés is
a korábban a|ka|mazott másfelszeľes (engedély nélküli kivágás esetén kétszeres) visszapótlási
mértéket írja elő. A köztertileti fapótlásokhoz a|kalmazhatő minimális totzsátméro
meghatźrozása mellett a rendelet a megfelelő pótlás feltételéül az e|i|tete|t fa természetes
továbbnövekedése feltételét biztosító ültetési módot is meghatározza' Ha az ingat|anok
adottsága, vagy a kerĹilet beépítettsége miatt a kozigazgatási határon belül nem volna
lehetőség a fapótlás természetbeni teljesítéséľe, a jegyző kompenzäciős intézkedésként
pénzbe|i megváltást ír elő. A korábban jegyzői intézkedéssel meghatfuozott fapótlási



egységárat a jogbiztonság és a nýlvánosság kcivetelményének eleget téve a jövőben
cĺnkormányzati rendeletb en kell me gj eleníteni.

4. $-hoz: Ez a $ a nem kĺjĺerületi ingatlanokon lévő flák vonatkozásában taľta|maz
előíľásokat, amely köľben az 1995. évi LIII. tv. 48. $ (2) bekezdése az önkormźnyzat
képviselő-testületét hatalmazza fel a rendeletalkotásra. A rendelet szerint fakivágásĹfapótlási
iigyben źŃruházott hatásköľben első fokon a polgármester jár el. A rendelet előíľásai
Íartalllĺazztlk a Íakĺvágás engetlélyhez kötöttségét, a kivágás iránti kéreIem tarta|mźra
vonatkozó, továbbá a kivágás engedélyezésénél, a fapótlás e|őításáná|, esetlegesen a fapótlás
pénzbeni megváltása e|őfuásánáI fuányadő differenciált szempontokat'

5. $-hoz: Hatá|yba léptető ľendelkezést és a fák kivágásaról és pótlásaról szőIő 2612006.
(VII' 1 4.) önkoľmányzati rendelet hatályon kívül helye zését tartalmazza.



57 /2007 . (x. 1 6.) sztĺmu önkormányzati
rendelet a józsefvaľosi zöldteľĹiletek és
zö l dfelületek védelmér ő|, hasznéiatań|

2.s (1) A jelen rendelet hattĺIyakiterjed:

4. s Q) A zoldfelületen lévő élő fak
kivágásfua a Józsefuáros
Önkormányzatźĺnak fafenntaľtási
munkálatait kivéve - csak a
j ogszabályban meghat ározott módon és
feltételekkel, a hatósági engedélyben
foglaltak alapj tn kerülhet sor.

módosítás

2. s (1) A jelen rendelet hatá|ya kiterjed:
d) a (2) bekezdésben megjelolt terüle
tek kivételével a Józsefváľos közl
gazgatósi terüĺetén lévő fts szdrú
növényekre.

4. s (2) A kozteriłleteken lévő fós szárú
növények kivágására csak a Íá' száru
növények védelmérőĺ szóló jogszabáĺyban
meghatározott módon és feltételekkel, a nem
kôzterületi besorolású ingatlanokon Iévő fák
kivágására az e rendeletben meghatározott
módon és feltételekkel, a hatósági
engedélyb en foglaltak szerint kerülhet s or.

KÔzterĹileten lévő flźs száľú növények pótlósa,
kompenzációs intézkedés

6/A's (]) A közterlileten kivágott fás szárú
novény visszapótlását fa esetén a kivágott
ö s sztorzs átmérő felével me gnöv elt mért,ékb en,

cserje esetén az eredeti területi borítást
biztosító mértékben kell teljesíteni. Engedély
nélkťjli kivágás esetén a visszapótlást a
kivógott ()Ssztörzsótmérő (cserje esetén aZ
eredeti teriileti borítás) kétszeresének
megfeleĺő mértékben kell előírni' Engedély
néllĺüli kivá,gás esetén _ ha az adatok utólag
teljes köríĺen nem áIlapíthatók meg _ a pótlás
előíľásának alapjául a rendeĺkez,tsre álló
adatokból kikövetkeztethető eg1ledszámot,
vagy területi borítást (fa esetén egyedenként
30 centiméteres toľzsátmérőt) keĺl véIeĺmezni'

(2) A pótlásra legalább 8 cm-es
törzsótmérőj.í; fák alkalmazhatók. A kivágás
meýlelő pótlásaként csak a természetes
továbbntjvekedés feltételett biztosító
talajbaültetés fogadható el, vagł íľható elő. E
ktjrben az egyéb mobil eszközbe, konténerbe,
stb. vaĺó telepítés nem vehető figleĺembe.

(3) Ha a fá,s szárú novény pótlása a fentiek
szerint nem írható eIő, vagy az más okból nem
teljestil,ahasználótahatározathozątal

ában érvénves 5tlási



alapulvételével szamított pénzösszeg
(kompenzációs intézkedés) megfizetésére kell
kötelezni. Az így megfizetett megváltási
osszeget Budapest Főváros VIII. keľület
Józsefvárosi onkormányzat Költségvetési
Elszámolási Szá,mla, Kornyezetvédelmi és
Fapótlási Céltartalélcrą kell befizetni, melyet
legkésőbb a befizetés évét lcÓvető év sorón, ĺźs
kiz ár ó l ag fap ótl ás ra l ehet felhas zndlni.

(4) 20]2. évben a fapótlási egłségár, mint
kompenzációs intézkedés mértéke 92.7]0,-
forint' Afapótlási egłségar 20]3. január I-től
az éves költségvetési rendeletben kerül
meghatározásra'

Nem közterületi besorolású ingatlanon ĺévő fa
kivágása, pótlása

6/8' s (I) Józsefváros közigazgatási
teriiletén nem közterület besorolású
ingatlanon lévő fa kivógását _ gyümölcsfa
kivételével - a polgármester engedélyezi.
Eljárásóra e rendelet előírásait, továbbá a
közigazgatási hatósági eljarás és szolgáItatás
áltąlános szabályairól szóló 2004. évi CXL'
torvény rendelkezés eit kell alkalmazni.

(2) A kivágás engedélyezése iránti
kérelemnek tartalmaznia kell :

a) a laźrelmező nevét, lakcímét (székhelyét),
b) a kivágással éľintett ingatlan címét,
helyrajzi számát,

ą a kivágással érintett ingatlan
helyszínrajzát, azon bejelölve a kivágandó łźs

a megmaradó fa/fák helyét,
d) a kivágandó fa/fák darabszámát, faját,azok ] méter magassagban mért
törZsótmérőjét,
e) a kivágás indokát,

fl a kivágandó fával rendelkezni jogosult
kivágáshoz hozzáj áruló nytlatkozatát,
g) a kivágás pótlásáľa vonatkozó kérelmezői
nyilatkozatot.

(3) A fiźt kivógni csak a polgórmester jogeľős
engedélye alapján lehet. A fakivágásra
engedély csak alapos és igazolt indok esetén
adható, ha a fa építmény elhelyezésĺźt

vagy a Ía allapotávąl osszeáll,



okból, továbbá ha a Í" kivágása a
köľnyezetére gyakorolt káros az éIetet,
egészséget, vagyonbiztonsógot veszélyeztető _
hatósa megelőzése, megszüntetése érdek,ében
sziilrséges. A kivagásra okot adó kc)riilmény/ek
igazolására a szabąd bizolryítás elve mellett
sząIĺvélemény csatolósa is előírható.

(4) A kivógĺźs engedélyezésével eg1lidejiÍleg a
határozatban rendelkezni kell a visszapótlás
feltételeiről (hely, darabszám, méret, fajta,
határidő), esetlegesen a természetbeni pótlást
- kompenzációs intézkedésként - helyettesítő
pénzbeni megváĺtós osszegéről és
megftzetésének határidejérőĺ 's. A nem
kÓzterületi ingatĺanon torténő visszapótĺásra
már 6 cm-es tÔrzsótméľőt elért faegyedek is
ąlkalmazhatók.

(5) A visszapótlásra telepítendő fak számának
meghatározásához
a) ha a kivágásra építmény elhelyezése miatt

került sor, a kivógott össztörzsátmérő
150%-át,

b) ha a kivágásra a fa állapota, vagy a
környezetre való veszélyessége miatt
kert,ilt sor, a kivágott egyedszámmal
azonos darabszámot,

c) engedély nélküli kivágás esetén a kivágott
ö s sztorz s ótméľ ő 2 0 0%-át

kell alapul venni.

(6) Engedély nélktili fakivágás esetén _ ha az
adatok utólag teljes korĺien nem óllapíĺhatók
meg a rendelkezésre álló adatokból
ki kciv e t ke zt e the t ő e gy e ds z ámo t é s e gy e de nké nt
30 centiméteľes törzsótmérőt kell vélelmezni.

(7) A fapótlást elsősorban helyben, a
kivágással érintett ingatlanon kell teljesíteni.
Ha ez a kornyezeti feltételek miatt nem
valósítható meg, a pótlásra közterületi
ingatlan is kijelolhető. Nem kell a pótlást
előíľni, ha a kivágásra az (5) bekezdés b)
pontjában meghatározott okból került sor és a
kivágás után az ingatlan minden beépítetlen
50 négyzetméterére legaldbb I db
megmaradó, nagy lombkoronát nevelő,
lombhullatófa esik,

(8) A fakivágáshoz természetbeni



pótlási kötelezettség pénzben is megváltható.
A megváltási osszeget a pótlásként előírt,
vagy abból megváltani kívánt
ossztörzsátmérőből képzett darabszám és az
adott évi fapótlási egységár alapulvételével
kell meghatározni. A határidőľe be nem

fizetett összeg adók módjára behajtható.

(9) Afapótlás akkorfogadható el
teljesítettnek, ha afa az ültetéstől számított
második vegetációs időszak kezdetén (is)
kihajt, Ellenkező esetben az üĺtetést
eredménytelennek kell tekinteni és a pótlást

kell ismételni'


