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Tisztelt Képvĺselő.testůilet!

Budapest Fővaľos Kormányhívata|a törvényesśégi felügyeleti eljáľásban megvizsgá|ta a
józsefuĺírosi zöldteľĹiletek és z<ildfelületek védelmérol, haszná|atarő| sző|(l 57l2007ix'16.)
önkormźnyzati rendeletet (továbbiakban: onk. ľendelet), mel1mek alapjan az ész|ę|tjogsé#ś
megszüntetésére a mellékelt BPB/004i00I37-I|2013. sz, törvényességi felhívást intézte a
Képvi selő-testtilethez.

A törvényességi felhívźs idézve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szőtő 2011. évi
CXCIV. t<irvény és az adőzás rendjéľől sző|ő 2003. évi XCII. törvény ide vonatkozó
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Előterjesztő: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-testtileti iilés időpontj a:2013. maľcius 20. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a jĺózsefvárosi ziildteriiletek és ziildfelületek védelméľől, használatáľóI
szőilő 57 l2007.(x.1 6.) önk. ľendelet módosítására.

A napiľendet nýlt ülésen kell taľgyalni, a hattĺrozat és rendelet elfogadásához minősített
szav azattobb s é g sziiks é ges.
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Váľosgazdálkodásĺ és PénzügyÍ Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatásĺ Bizottság véleményezi tr
Hattĺt ozati j av as|at a bizottság számtr a:

A Váľosgazdálkodásĺ és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az előterjesĺés
megÍárgyaläsźtt.
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ľendelkezéseit megállapítja, hogy a vizsgźit onk. rende|et 6/8' $ (8) bekezdésének harmadik
mondata - ,,A hatátidőľe be nem fizetett összeg adók módjaľa behajtható.'' - jogséľtő, mert
ebben a kcirben az önkormźnyzat nem rendelkezik tcĺrvényi fethatilmazással-aĺľa, hogy az
egyébként jogszeľiien elľendelt fizetési kötelezettsé,s @ természetbeni fapótlás hěiyett
fizetendő megváltási összeg) teljesítésének elmaľadása esetén aztkoztďrtozásnak minősítve.
adók módjárava|ó behajtását rendelje el.

A jogséľtő állapot orvoslása az iđézett mondat hatályon kívül helyezéséve| megoldható. Az
esetleges fizetendő összeg tekintetében az onkormźnyzatot anyagí hátrźny ném éri, meľt
fizetési hajlandóság hitnyában aZ az általános érvényÍĺ eljárási-jog1 hźitérbén rendelkezésre
á|Iőközigazgatási hatósági eljáľás (Ket.) pénzfizetési kcitelezettség végrehajtásáravonatkozó
szab trlyai a|ka|mazásával is beszedhető.

Tisztelt Képviselő-testiilęt !

A targý Önk. ľendelet egyes előírásainak módosítása a törvényességi felhívástól fiiggetlenül
egyéb okokból eredően is indokolt és célszerű.

|.l Az onk. rendelet 6/A. $ (2) bekezdése jelen á||apotźĺban a kcjztertileti fapótlásokra
legalább 8 cm-es toÍzsátmérőjű Ílĺk alkatmazźsát írja elő. A kĺiľnyezeti feltételekre, kertészeti
szempontokra tekintettel célszerĺĺ a visszapótláshoz alkalmazható fak méretköľét kiszélesíteni,
s ennek megfelelően az a|kalmazhatő legkisebb torzsźúméronek a javasolt módosítás szerinti 6
cm-es éľtékben való meghat tlrozána.

2./ A köZterületen lévő fás szźru ncivények k'lvágását a fás szérű nĺivények védelméľől
sző|ő 346l2008.(xII.30.) Koľm. rendelet előíľásai a|apjánaz illetékes jegyzo eńgedélyezi, míg
a nem köaenileten lévő fás szźrű növények vonatkozásában az onk. renĺelet hatályoi
előíľásai a|apjarl a Képviselő-testiilet źúnlházott hatáskörében a polgáľmester jár el. lehát
lényegileg azonos ügyben a jegyzó és a polgĺĺľmesteľ is e|jár, attőIfiiggo"'', hogý a kivágással
érintett ingatlan ktizterületi , vagy nem közterĹileti besorolású. E párhuzamosság kikĺiszcĺbolésea kozigazgatási e|járás áttekinthetősége, egyszeľíĺsítése, hatékonysága érdekében
mindenképpen célszeríi. Ennek lehetősége az a|ábbiakban ismeľtetett jogszab i|yvá|tozas utarl
már biztosított.

Magyaľoľszághe|ý ĺlnkormányzatairő| szőIő 2OI1. évi CLXxxx. törvény z}|3.január 1-
től hatályos ľendelkezései a jegyzőt a Képviselő-testĹilet szervei között (41. $ (z1 t.l..;
nevesítik, a 41.$ (3) bekezđése szeľint önkoľmĺĺnyzati dcintést a Képviselő-testülei
felhata|mazása alapján a jegyző is hozhat, továbbáa 41. $ (4)bekezdése alapján a Képviselő-
testület _ meghataľozott kivételekkel - hatásktireit a jegyzőre is átruházh atii. .rellat ä jegyza
törvényben rögzített ilyen jogállźsa2013. janláĺ l-től młíľ lehetővé teszi, ňogy a ropvĺsělo-
test{ilet tltruházott hatáskörében _ azonosan a közteriileti ingatlanokhoz - a nem kożteruleti
besorolású ingatlanok esetében ís a jegyzó jaľjon el. Ennek binosittĺst11a szo1gźů az onk,
ľendelet 6/8. $ (1) és (3) bekezdésének javasolt módosítása, mely szeľint ezenbekezdések
első mondataiban a,,polgármester eĺgeđéIyezí,,, illetve a,,polgármester jogeros engedélye''
kifejezésekben a polgĺíľmester helyett a jegyző kertil megnevezésre.



Tisĺelt Képviselő-testĹilet !

A törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértve, az a|źhbi hatźrozatíjavaslatot, illetvę a
jogséľtő rendelkezést hatályon kívül helyező, továbbá a fentiek szerint egyéb okokból
céIszeru rendeletmódosítást teľj esztem elő elfogađásra.

A Képviselő-testĹĺlet hatásköre a Magyarország he|ý önkoľmányzatahő| szőIő 2011. évi
CLXXXX. törvény 42. s I' pontjan alapul.

Határozati javaslat

A Képviselő-testiilet úgy dönt, hogy
felkéľi a polgiírmesteľt, tájékoztassa Budapest Fővaros Kormanyhivata|át az
5712007.(X.16.) önkormźnyzatí ľendelet 6/B. $ (8) bekezdésének haľmadik mondata
vonatkozás ában tętt tciľvényességi felhívása nyomán tett intézkedésľől.

Felelős: polgáľmesteľ
Határidő: 2013 ' mfucius 29.

Budapest, 2013. március 7. c#-ťw
Dr. Kocsis Máté

polgármesteľ

Törvényességi ellenőrzés:
Rimrán Edinajegyző

nevében és megbízásából:t /ł{ -l ,. ď -5M
},ĺ ,,ľ/,fu/V 7olo
Üťr. Uv*ł-*.. /

Dr. Mészár Erika
a|jegyző 
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Budapest Főváľos VIII. keľület Jőzsefvírosi onkormźnyzat
KépviseIő.testületének

,..12013. ( Iil. ....) łinkormányzĺti ľendelete

A jĺĎzsefváľosi ziildteriiletek és ziildfelületek védelméről, hasznáiatálľĺíl szólĺí 5712007. (x.
1 6.) łinkoľmányzati ľendelet módosításáľól.

Budapest Fővaľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkormźnyzat Képviselő-testiilete akomyezet
védelmének általános szabá|yairol szóló 1995. évi LIII. tĺjrvény 46. $ (1) bekezdés c)
pontjában, a 48. $ (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helý önkormányz ataitőI szőIő
20|I. évi törvény 41. $ (4) bekezdésében kapott Íe|hata|mazts alapjźľl, az A|aptowény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatttrozott feladatkcirében eljźlrva a következőket ľendeli
ęl:

A jőzsefvárosi zcjldterĹiletek és zöldfelületek véđelmérő|, haszná|atáĺő| szőIő 57l2O07 .

(X. 16.) önkoľmányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 6/B. $ (8) bekezdésének
harmadik mondata hatá|y źĺt veszti'

A Rendelet 6lA. $ (2) bekezdésének első mondatában a ,,legalább 8 cm-es
torzsátmérőj{ľ, l<ĺfejezés helyébe a,,legalabb 6 cm-es torzsótmérőj{Í, kifejezés lép.

A Renđelet 6lB. $ (1) bekezdésének első mondatában ,,a polgármester engedélyezi,,
kifejezés helyébe ,,a jeglző engedłźlyezl'' kifejezés lép.

A Rendelet 6lB. $ (3) bekezdésének első mondatában ,,a polgóľmester jogerős
engedélye,, kifejezés helyébe ,,a jeglző jogerős engedélye,, kifejezés lép.

E rendelęt 2013. március 31-én lép hatályba és a hatáIyba lépését követő napon
hatá|yát veszti.

1.$

2.S

3.S

4.$

s.s

Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester



Inđokolás

r\ltalános indokolás:

Az 5712007.(X. 16.) ĺinkormtĺnyzatí rendelet 6/8. $ (8) bekezdésnek harmadik mondata
jogséľtőnek minőstilt. A tárgý ľendelet egyes rendelkezéseinek módosítása más okokból is _
ťrgyelemmel a Magyarországhelý cinkormányzatairő| szőIő 2011. évi töľvény Z}I3.januaľ 1-
tőlhatályos módosításaĺa is - indokolt és célszeni.
A javasolt rendelet-módosítással a jogséľtő rcnde|kezés hattĺIyát veszti, egyrittal a tárgý
rendelet is célszerúen módosításra keľül.

Részletes indokolás:

1. $
A jogszenĺ állapot éľdekébęn a jogsértő rendelkezést hatályon kívül helyezi.

2.$
A javasolt módosítás a fák méretvtĺ|asztékźi kiszélesíti és ezze| a ktizterületi fapótlások során
a 6 cm-es torzsátmérőjű faegyedek alkalmazásátis lehetővé teszi.

3-4.$
A javasolt módosítás következtében a továbbiakban - lényegében azonos ttrew ügyben - nem
a Képviselő-testiilet két kül<jn szerve (polgármester, jegyző) jár el ptrhlzanosan, hanem
egyedül ajegyző'

5.$
A rendeletmódosítások at hatéiyba léptető renđelkezés.



5712007. (x. 16.) Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefváľosĺ onkoľmá nyzati ľendelet

a j ózsefváľosi ziildterĺiletek és ziildfeliiletek
védelméľő|. használatáról

EREDETI

6/A. $

(2) A pótlásľa legalább 8 cm-es törzsátmérőjű fák
a|ka|mazhatók. A kivágás megfelelő pótlásaként csak
a természetes továbbnövekeđés feltételęit biztosító
ta|ajba ültetés fogadható el, vagy írható elő. E körben
az egyéb mobil eszközbe, konténeľbe, stb. való
telepítés nem vehető figyelembe.

6/B.S

(1) Józsefuáľos közigazgatási teriiletén nem
közteľület besorolású ingatlanon lévő fa kivágasát _
gyümölcsfa kivételével _ a polgármester engedélyezi.

6/B.S

(3) A fát kivágni csak a polgármester jogerős
engedélye alapján lehet.

6/B.$

(8) A fakivágáshoz kapcsolódó természetbeni pótlási
kötelezettség pénzben is megváltható. A megváltási
összeget a pótlásként e|óirt, vagy abból megváltani
kívánt össztörzsátmérőből képzett darabszźlm és az
adott évi fapótlási egységźlr alapulvételével kell
meghatározni. A hatáľidőre be nem fizetett összeg
adók módj ára behajtható.

57lf007. (x. 16.) Budapest F'őváľos VIII. keľület
Jĺózsefváľosi onkormá ny zati ľendelet

a józsefváľosi zöldteľületek és ztildfeliitetek
védelméľől, haszná|atáľól

uóoosÍľorľ

6/A. S

(2) 
^ 

pótlásra legalább 6 cm-es törzsátméľőjű fák
a|ka|mazhatók. A kivágás megfelelő pótlásaként csak
a természetes továbbnövekedés feltételeit biztosító
ta|ajba ültetés fogadható el, vagy írható elő. E k<jrben
az egyéb mobil eszközbe, konténerbe, stb. való
telepítés nem vehető figyelembe'

6/8.$

(1) Józsefváros kozigazgatási terĹiletén nem
közteľület besorolású ingatlanon lévő fa kivágását _
gyümölcsfa kivételével - a jegyzó engedé|yezi.

6/8.$

(3) A fát kivágni csak a jegyzo jogerős engedélye
alapján lehet.

6/B.S

(8) A fakivágáshoz kapcsolódó természetbeni pótlási
kötelezettség pénzben is megváltható. A megváltási
összeget a pótlásként e|őírt, vagy abból megváItani
kívánt <jssztorzsátmérőből képzett darabszám és az
adott évi fapótlási egységár alapulvételével kell
meghatźĺronli.


