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Tisztelt. P' olgärÍnester u ŕl

Me|ĺékelté.n megküĺdöĺm á iBtJdapest Fôváros Vl|l. Ker'tjlét:
testĹi|etéhez intézett törvényességi fe|hívásom egy pétdányát.

J'ózsefváŕosi Ö'nkoľńänyzat ĺ(épvise|ö.

Kéręm szÍves kÔzreműlśödését a fe|hívásnak a testü|ethez történő e|juéf#ás&ął{inbłauĺĺeĺĺłĺffi{53lestcľillivah|a
abban fogĺa|takat a testijlet a kéahezvóie|től számítttt Kĺizpun'i .*til.(i i1i

60 napon belül

népirendjére ttÍzze és tárgy'a|jä meg'

]bekezdése.a|apján várom a dÖntésfrl* ąn'nák meghozalatát'ot szá,mított, a koľmányhivatalhoz í0 nąpon
belü|' megérkező - szíves térjékoztatását.

'Eztjton szeÍetnóm Polgáľmester Uľaf täjékozlatni arr:ll; h'qgy' 'a mupkäjtĺ-lc qoĺán je|entkezl prob|émák
.mego|dásához - az Motv. ĺ|.32. $ (:1') bekezdé.s k) pontjában kapott' fé|hataĺmazás alapján - a
kormányhivata| m unkatársai készség ge| át|nak rende|kezésére:

:BrJdapest, 201 3. fębr.uát,,'ůý."
Tisztelettel:

."o; Kilä Dr. Fesii |mre
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Tárgy: Torvényességĺ felhívás az 57 l2o07.(X.16.)
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B udapest Főváros Vlt|. kerü |et.Józsefvárosi on kormányzat
Képviselő.testülete

Budąpgg!

Tiszte|t Képvise|ő.testü|et!

Magyarország he|yiönkormányzataĺró| szó|ó 20.t1. évi OLXXX|X. törvény (továbbiakban: Mötv') 132. $
(3) bekezdés b) pontjában biztosĺtott jogkorben eljárva megvizsgáltam Budapest Flváros V|ll. KerĹi|et

Jląsefuárosi onkormányzat Képvise|ő-testü|etének a jizsefvárosi zö|dterĹi|etek és zöldfe|Ü|etek
véde|méről, használatáróĺ szó|ó 57l20o7'(x'16') onkormányzati rende|etét (a továbbiakban: or.) és az
a|ábbi

törvényességi fe|hĺvást

teszem.

A Képvise|o-testü|et 74l2o12. (Xl|.21.) rendeletéve| módosította az tr.-t és új rende|kezésekke|
egészÍtette Ri azt a közterü|eten, il|etve a nem ktzterü|eten lévo fás szárÚ nÖvények plt|ása,
kompenzációs intézkedések meghatározása körében. Az tr. 6/8. s (8) bekezdése Íehetövé teszi a
természetbeni fapótĺási köte|ezettség pénzbe|i megvá|tását, a megfizetés e|mu|asztásához azonban
o|yan jogkovetkezményt ftĺz' ame|yet a magasabb szintii jogszabá|yok kizáľnak.

,,or. 6/8. $ (s) A fakivágáshoz kapcsotódó természetbeni pót|ási köte|ezettség pénzben is megváltható. A
megvá|tási osszeget a pTt|ásként e|öĺrt, vagy abbl| megvá|tani kívánt tssztörzsátmérobó| képzett
darabszám és az adott évi fapótlási egységár aĺapuĺvéte|ével keĺ| meghatározni. A határidőre be nem

fizetett osszeg adik módjára behajtható'',

Az 1lr.6/8' s (8) bekezdésének harmadik mondata úgy rendeĺkezik, hogy a határidóre be nem fizetett
összeg adók módjára behajtható. A rendelkezés az a|ábbiak miatt jogsértő.

A kÖztehervise|és a|apvetl szabá|yait a Magyarország gazdasági stabi|itásáró| szó|ó 2011' évi CXC|V.
torvény (a továbbiakban: Stabtv.) 28-29. $-a szabályozza' ame|ynek érte|mében kÖzterhet je|entó fizetési
kÖteĺezettséget e|őĺrnĺ kizáró|ag törvényben, vagy törvény fe|hatalmazása a}apján önkormányzati
rendeletben lehet.

1(X..i(i Buĺjalx;sĺ, Vácĺ u. (!2-(M. - 1í]64 Bl). P|. 2:JĄ. - 
.l.ek.:Íoll: .ĺ.ĺ]6 (1) 2Í]5.1 

.ľii.| . Ftlx: +l]0 (1) 2{']lj.1 70ĺj
E - ľlrail: lrut1a1:x.lst(Đ|.lĺ|dl'htl - Horĺa1i: l,Ąŕ\^Ą/V' |)Íld.t' hU
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,,Sŕabŕv. 2s. s () Fizetési kttelezettséget eloĺrni, a fizetésre kötelezettek kÖrét, a fizetési kÖte\ezettség
mértékét, a kedvezmények, mentességek körét és nértékét megálĺapĺtani kizárólag törvényben, vagy
torvény felhatalmazása alapján onkormányzatĺ rendeĺetben lehet, kivéve, ha az Európai Unio kÖtelező
jogi aktusa vagy nemzetkÖzi szenldés elté rően re ndelkezik,,,

A fizetési köte|ezettségek fe|sorolását a Stabtv. 28' $ (1) bekezdése tarta|mazza.

,,Stabtv, 28, s () Magyarországon minden természetes személy, jogi személy és más jogalany
a) adó, járulék, hozzájárulás, vagyonszerzési illeték, bírság, pótlék vagy más hasonló - az állam

közvetlen ellenszolgáĺtatása nélküli - rendszeres vagy rendkívülifizetési kötelezettség, továbbá

b) az á|Iami közhatalom birtokában nyújthab szolgáItatásért, eljárásért fizetendÖ eljárási és felügyeleti
illeté k, igazgatási szolgáItatásĺ dÍj' pótd Íj

[az a) és b) pont a továbbĺakban egyutt: fÍzetési kotelezettség] teljesÍtésével járul hozzá a kozös
sz(i kségl ete k fe d ezeté hez,,,

A megváltási összeg nem tartozik a Stabtv.28.s (1) bekezdésében felsoroÍt fizetési kote|ezettséget

rögzítő formák kÖzé, ĺgy nem minősĺllkÖztartozásnak.

Az adlzás rendjérő| szT|ó 2003. évĺ XC||. torvény (a továbbiakban: Art') a köztartozás foga|mát az
érte|mezŐ rende|kezések kozÖtt az alábbĺak szerint foga|mazza meg.

,,Art, 17B. $ 20. köztartozás: törvényben meghatározott, az államháztaľtás alrendszereinek
ki'ltségvetéseihőI ellátandl feladatok fedezetére előílt fÍzetési ki'telezeÍtség, amelynek
megállapltása, etlenlrzése, behajtása bĺrrság vagy közĺgazgatásl szeľv hatáskörébe tartozik, valamint a

kÖztestütet mĹjkodésének fedezetére tÖrvényben elöĺrt fĺzetési kötelezettség, feltéve, hogy azt
önkéntesen az esedékességkor nem teljesĺtették. Köztartozás az ts, ha az áIlamháztartás

alrendszereinek kÖlŕségyefése terhére jogosulatlanul igénybe vett vagy rendeltetésétől eltéröen

felhasznált támogatás és járulékai megfizetését az arra hatásktrrel rendelkező szeru elrendeli, és azt a
kötetezett az eloĺľt határidöig nem teljesĺti. Az állami adóhatlság a támogatás ylisszafĺietésérol

rendelkező szeru megkeresésére a kÖltségvetésitán.logatás vÍsszataľtásijogát e tałtozások tekintetében

is gyakorolja."

Az Art. 4. s (2) bekezdése értelmében pedig ,,a végrehajtás és az ezzel Összefüggö nyilvántaftás

tekintetében e törv,ény rendelkezéseit kell alkalmazni azokra a köztartozásokra, továbbá igazgatási és
bĺrősági szotgáItatás dÍjaira, ame|yekre törvény az adók módiára való behajtást rendelÍ eI (adók

módjára behajtandó köztaĺtozás).,'

A két jogszabá|y Összevetéséböĺ kitünik, hogy fizetési kötetezettség megá|lapítására, így ezek

etmaradása esetén azok köztartozássá minlĺsĺtéséľe, valamint azok adók módiára töľténő
behaitásának elrendelésérő| va|ó rendeIkezésre kizáró|ag törvény jogosult.

A fent rész|etezettek értelmében tÔrvénysértó az Ör. 6/8. $ (8) bekezdésének harmadik mondata, ame|y

a határidőben be nem fizetett megvá|tásĺ Összeg adik modjára ttrténő behajtásáról rende|kezik, hiszen

ezen szabályozásra az önkormányzatnak csak erre irányuló tórvényi fethata|mazás alapján van joga.

A fás szárú növények véde|méve| kapcso|atosan, illetve környezetvéde|mi tárgyú önkormányzati rende|et

mega|kotására a környezet véde|mének á|taĺános szabá|yaĺró| szó|ó 1995. évi L||l. törvény (a

továbbiakban: Kvt.) 46. s (1) bekezdés c) pontja valaminta 48. $ (2) bekezdésehaLa|mazza fe| a he|yi

önkoľmányzatokat. A rende|eta|kotási fe|hatalmazás általános je||egű, a Kvt. a fás szárú nÖvényekke|

kapcsolatosan konkrét jqgintézméný nem nevesĺt'

Tekintette| arra, hogy az oĺ. a fás szárú növények kivágásának e|járását önkormányzati hatósági

ügyként keze|i és a 6/8. $ (1) bekezdés második mondatában uta| arra, hogy az e|járásra a
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közigazgatási hatisági eüár:ás és szolgá|tatáLs á|talános sząbályaiľó| szó|6 2}fr4, évi eXL. torvény (a
továbbiakban: Ket.) rendeĺkezéseit keĺl aĺkalrnazni, az e|lÍr.t pénzbelĺ rĺegváltás nem tetjesĺtése Vagy
késede|mes te|jesítése esetén is a Ket. vonatkozó szabá|yaialka|mazandók.

Az.'Mĺitv' 13a; s (1) bekezdésében ,bĺZtośĺtott jo$kĺĺľběn éIjáľvá.Íe|hívorn ,a T; Képviselő'test[iletet, hogy a
jogsérlő rende|etet

60 näpon bé|ü|

vizsgá|ja fe|ĺjt és a jogsértést szüntesse,rneg.

Kéľeľn, hogy,az Mötv; 1s4. $.(1) békezdésében fogla|tak figyelembevéte|éve| a.tett intQukédésľ'ől,
vagy egyet .nem értésiĺkľől a.koľmányhivataĺt a döĺntés meglrozatalátó| számított = ä hatáľidő
fokozott betaľtására tekintettet . í0 napôn be|ül a koľmänyhivatalhoz megérkezö külön |evétben is
tájékoztaťn i szĺveskedjenek.

Budapesl,2013. febľuár ,,.(M ''
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