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Váľosgazdálkodási és Pénzüryi Bĺzottság vé|eményezi x
Humánszolgáttatásĺ Bizottság véleményezi tr

Hatáĺ ozati i av aslat a bízoÍtsźtg' számćLÍ a:

A Váľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság javasolja a Képviselő-testiiletnek az e|óterjesztés
meg!árgya|ását.

Tisztelt Képvĺselő.testület!
I. E|őzmények

A Képviselő-testĹilet az 57l2007.(X.16.) sz. önk. rendeletében szabźiyozta a józsefuĺĺľosi
zĺĺldteriiletek és zöldfelületek védelmét, és hasnlá|atźú, melyet a |2|20|3.(III.28.) sz.
ľendeletével a fas szárí növények védelméľe hozott ktilön szabályokka| egészített ki oly
módon, hogy ennek előírásai beépültek a Rendelet noľmaszövegébe.

A Képviselő-testtilet a 3l20I|.(I.24.) szálmű tinkoľmányzati rendeletéve| |étľehona a
Ktimyezetvédelmi Alapot és egyúttalrendelkezętt annak kezeléséről és fęlhaszná|ásarőI.

il. A beteľjesztés indoka

Vĺĺľosunk fejlesztésének eredményeként közteľületeink is megújulnak. Ennek tudható be,
hogy közterĹileteinken az elültetett ffü mennyisége és a műszaki adottságok (közúti
iĺrszelvény, közmúvek) ľövid időn belül nem teszik lehetővé több fa eliiltetését. Ugyanakkor a
zöldfelületi fejlesztés továbbra is fontos cé|ja az onkoľmanyzatnak' Ezért a|kotjuk meg a
Kerületi zaldfeltlet fenntartási és kÓrnyezetvédelmi lroncepciót (továbbiakban Koncepció) és
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ezéľt döntötľiink a Virágos Magłarországérŕ progľamban való részvéte|ró|. AZt szeretnénk
eléľni, hogy zöldfelületeink fejlesztése a jövőben átfogóbban, átgondoltabbarĺ, tervezettebben
és az eddiginél hatékonyabban valósuljon meg. Ennek része, hogy a j<ivőben a keľĹilet
zöldfelületi mutatóinak javítása nem csak közteľiileten tĺiľténő fásítással, hanem az
iĺtézmények, tláľsashiĺzak udvaľainak beültetésével is tciľténhetne. Ezétt atervezet kimondja,
hogy a kivágott fa pőt|ására nem csak közterületi ingatlan jelolhető ki _ amennyiben a
kivágással érintett ingatlan adottságai a fa pótlást nem, vagy csak részben teszik lehetővé.
Ugyanakkor a zöldfelületek fejlesztését segítené, ha a fakivágás kompenzáciőjaként befizetętt
ĺĺsszeg nemcsak ffü, hanem cseľjék, virágok ültetésére is felhaszná|hatő lenne. Ezéĺjavasolt
az eddigi fapótlási kompeĺuáció f.elhasználási kĺirét a jelenleginél tagabban meghatärozni a
ľendeletben, akként, hogy a kompenzáció címén befolyt összeget a keľĹileti zöldfelületek
fejlesztésére kell fordítani. Ugyanakkoľ megfelelő idő rendelkezésre éi|ésa nélkiil nem lehet
koncepció mentén fejleszteni, nem lehet sző tervezhetőségrőI, ütemęzettségről. Ezért
sztikséges a jelenleg hatályos 1 éven belüli ültetési kötelezettség 5 évre való kiterjesztése.

A jogszabályi összhang, az azonos szabá|yozási kérdések egy helyen történő szabáIyozása (a
jogalkotásról szóló 2010. évi C)C(X. tĺiľvény 3.$) megteľemtése érdekében szĹikséges az
5712007.6..16.) és a3l20II.(I.24.) számű önkoľmanyzati ľendelet ĺisszevonása, átgondolása a
könnyebb a|ka|mazhatóság, áttekinthetőség és a jogharmonizációs, jogtechnikai célok elérése
érdekében.

ilI. Tényállásĺ adatok

Az 57l2007.(X.16.) szárlű rendelet jelenlegi formájában fakivágás esetén fapótlást ir eIő,
különbĺjző eseteket figyelembe véve, a torusátm&ő l,5-szerese mennyiségben, vagy
ugyanolyan darubszámban, kjzźrőIag köĺerületen, illetve lehetővé teszi az tiltetés pénzbeli
megváltását, mely összeget szintén csak fatelepítésre lehet felhasznźini, a befizetés évét
ktivető egy éven beliil.

A3l20||.(I.24.) szźlmű ľendelet 2.$ (3) bekezdése a kivágott fak pótlása cé|jábő| befizetett
ĺisszeg fe|haszná|ásĺának módjaként közteľĹileteken, illetve ingatlanokon tĺ!ľténő fa és

cserjetelepítést, fi.ivesítést nevez meg. Eľľe azonban az 57l2007.(X.16.) számú rendelet
hatályos előírásai nem adnak lehetőséget. A 346|2008.(XII.30) Kormĺínyrendelet 8.$ (4)

bekezđése viszont a köĺerületen lévő fás szźtttl növények kivágásával kapcsolatbaÍI azt
mondja, hogy ,,amennyiben afás szźlrű növény pótlása a fiildrészlet adottsága miatt nem vagy
csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon tciľténő telepítéssel
kell teljesíteni.''.

Iv. A dtintés taľtalmának részletes ĺsmeľtetése

Az t|j ľendelet indokolt esetben lehetővé teszi a fakivágással érintett nem közteľületi
ingatlanon kívtili, nem csak közerĹileten tĺiľténő a fapótlást, illetve a pénzbeli megváltás
esetén, a Koncepciőhoz (zöldfeltiletek fejlesztése) illeszkedve, alacsonyabb nĺivényállomĺĺny
telepítését is, melynek pótlási hatĺáľidejét 1 év helyett 5 évben határozzameg.

v. A dtintés célja' pénzĺiryi hatása

A dĺintés cé|ja a keľület zĺildfeltileteinek növelése, a fakivágás kapcsán befolyó összegek
fejlesztésľe töľténő felhasználĺása a lehető legsokoldalúbb módon, a Koncepció mentén.

Az onkoľmányzat köľnyezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldása) az egészséges
kömyezet kialakítása, a testi és lelki egészséghez va|ő alkotmanyos jogok biztosítása
érdekében Kĺĺmyezetvédelmi Alapot hoz létre a 1995. évi LIII. törvény 58.$ (2)

bekezdésében meghatarozott bevételekből.



Az onkoľmźnyzat fakkal összefüggő, növényvédelmi felađatainak hatékonyabb megoldása
érdekében fapótlási céltartalékot hoz létľe a kompenzációs beťlzetések, az önkéntes
felaj ĺánlások bęvételeiből.

A Kömyezetvédelmi Alap és a Céltaľtalék felhasznáIésarőI a Kepviselő-testtilet dönt a
Környezetvédelmi Munkacsopoľt véleményét kikérve, a rendeletben meghatározott
szempontok alapján.

vI. Jogszabályĺ köľnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testtilet hatásköréből nem nházhatő átt aMagyarorszźryhelý önkormányzatairő|
sző|ő 2011. évi CLX)O(IX. törvény (MötV.) 42. s |. pontja szerint a rendeletalkotás.

A köľnyezet védelmének általanos szabá|yairő| szőIő 1995. évi LIII. törvény 46. $ (1)
bekezdés c) pontja szerint a környezetvédelmi feladatok megoldásĺáĺa önkormźnyzati
rendeletet bocsát ki, illetőleghatźrozatot hoz; a 48. $ (2)bekezóésében foglaltak szerint a
teleptilési önkormányzat képviselőtesttilete önkoľmĺĺnyzati rendeletben más törvény hatźiya
alá nem tartozo egyes fás szźrű növények védelme éľdekében fulajdonjogot korlátozó
előírásokat határ o zhat meg.

Az Mötv. 23. $ (5) bekezdése alapjan ,,A keľĹileti önkormanyzat feladata kĺilönösen: 2.

tulajdonában álló közterĹiletek hasznźiatátravonatkozó szabályok és díjak megállapítása;''.

Az Mötv. 143. $ (4) bekezdése alapjĺán ,,Felhatalmazástkap a helý önkormanyzat képviselő-
testiilete, hogy rendeletben hatźrozza meg: d) az öngondoskodás és a közösségi feladatok
ellátásahoz va|ó hozzź$árulás, továbbá a közösségi egyĹittélés alapvető szabá|yaít, valamint
ezek elmul asztásźnak j o gkövetkezményeit ;''.

A jogalkotásľól szóló 2010. évi CXXX. törvény 3. $-a alapján Ďaz azoľros vagy hasonló
életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabá|yozźlsi szintenként lehetőleg ugyanabban
a jogszabéiyban kell szabźůyozru. A szabá|yozás nem lehet indokolatlanul parhuzamos vagy
többszinttĺ.''.

Fentĺek alapján kéľem az e|őterjesztés 1. sz. mellékletétképező, tinkormányzati rendelet
elfogadását.

A diintés végrehajtásátvégző szervezeti egység: Jegyzői Kabĺnet Szeľvezési és Képviselőĺ
Iľoda, Váľosfej lesztésĺ és Főépítés zi IJ gy osztály, Hatóságĺ Ügyosztály

Budapest, 20L4. június 20.

Törvényességi ellenőrzés :

Danada - fumán Edina
jegy,ő

nevében és megbízásából

l"\ ľhĄ
I

dľ. Kocsĺs mäte ,
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dr. Mészar Erika

a|jegyzó



(1)

1. melléklet

Budapest Főváros YIII. keľĺilet Józsefváľos onko rmányzat Képvis elő.testĺiletének
.....ĺ20|4. (VI.......) iinkoľmányzati ľendelete

a józsefvárosi természeti ktiľnyezet védelméľől

Budapest Fővaľos VIII. kerĹilet Józsefuarosi onkoľmźnyzat Kęviselő-testĺilete a környezet
védelmének általanos szabá|yatról szóló 1995. évi LIII. törvéĺy 46. $ (1) bekezdés c)
pontjában, a 48. $ (2)bekezdésében, valamint a Magyarország helý önkoľmanyzataitól szóló
2o1.I. évi CLXXXIX. törvény 23.$ (5) bekezdés 2. pontjában, 41. $ (4) bekezdésében és

143.$ (4) bekezdés d) pontjában kapott fe|hata|mazás alapjan, az Alapt?crvény 32. cikk (1)

bekezdés a) pontjában megltatátrozott feladatköľében eljźĺrva a következőket rendeli el:

L fejezet

Általános ľendelkezések

1.$

Jelen rendelet .célja Budapest Főviíros VIII. keľület Józsefuĺírosi onkormányzat (a

továbbiakban: Ônkormányzat) kozigazgatási teľtiletén a kĺirnyezetvédelmi feladatok
megoldása, a más törvény hatáIya alá nem tartoző egyes fźs szźru növények védelme
érdekében fulajdonjogot korlátozó előíľások, valamint a teľmészeti köľnyezettel
kapcsolatosközösségiegyüttélésegyesszabźiyunakmeghatźtrozása.

E rendelet a|ka|mazäsa szempontj ából :

a) sporttér: sportolásľa alkalmas, barki źita| hasznźt|hatő, burkolt felülettel ellátott
kö zparkban ta|źihatő kö zteľĹil et,

b) természeti kömyezet: természetes, gondozottés megmúvelt kĺimyezet gýjtőfoga|ma,

c) zöldfelület: a növényzettel fedett terĹiletek, k{ilönösen a fásított közterek, közkertek,
közparkok, köztertileti zöldfelületek, sétĺányok, játszóteľek, spoľtterek, utcai fasorok és

az azokat kísérő zöldsávok, az ilttest és a jarda közötti szllárd burkolattal el nem látott
felületek,

d) zöldterület tulajdonosa: e rendelet hatáIya a|á tartoző zöldterületek ingatlan-
nýlvántaľtás szerinti tulajdonosa.

2.S

(1) Az 1.$ (1) bekezdésben meghatározottak erđekébeĺ az onkormányzat az alábbi
feladatokat látja el:

a) Józsefuaros lakossága egészségének védelme, Józsefuiíros természeti köľnyezetének
megóvása a zöldteľületek és zöldfelületek (a továbbiakban együtt: zölđfelületek)
védelmének, fenntartásának és fejlesztésének eszközeivel,

(2)



b) az é|Í5 növényzet (fak, cserjék, virágok, gyep) rongálásának,pusztitźlsanak és éľtéktik
csökkenés ének me gaka ďźiy ozása,

c) a meglévő zöldfelületek megszúnésének, területe csökkenésének és karosodásának
megelőzése, elhárítása és a bekovetkezett kaľosodás hatásainak csökkentése,
megszĹintetése,

d) a megszíĺnő zöldfelület, kipusztult növény, illetve növényállomrĺny természetes
regenerálódásanak elősegítése, szfü ség esetén pótlása,

e) a zöldfelület más célra t<irténő felhaszrrálásanak tiltása, kor|źúozása, illetve a nem
rendeltetésszerĹi használat feltételeinek megllatźrozása,

Đ a zöldfelületek rendeltetésszeríi haszná|atźnak szabá"|y ozása,

g) a zöldfelületek védelmében résztvevők felađatainak, hatáskĺireinekszabát|yozäsa,

h) a Józsefuiárosi onkoľmanyzat környezetvédelmi fęladatainak hatékonyabb
megoldása.

(2) 
^jelen 

rendelet céljĺĺnak elérése érdekében Józsefuaros kozigazgatási terĹiletén minden
tevékenységet úgy kell gyakoľo|ni,hogy az

a) Józsefuaľos természeti környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a

kömyezet terhelése és igénybevétele csökkenj en,

b) biztosítsa a természeti környezet megfelelő védelmét mennýségi és minőségi
éľtelemben.

3.$

A jelen rendelet hatźůyakiteľjed:

a) az onkormźnyzat kozigazgatási területén a fulajdonában, fenntartźsźtban, haszná|atźlban

1évő zöldfelületekľe,

b) Józsefuaľos helý jelentőségrĺ teľmészeti éľtékeire, amennýben a védett természeti
éľtékekľe vonatkozó jogszabályok szigorubb rendelkezéseket nem tarta|maznak,

c) az onkormányzat fe|adat- és hatáskörébe tartoző kozszo|gźitatások céljából alapított
önkoľmányzati intézmények vagy más gazdá|kodó szervezetęk (a továbbiakban egyĹitt:

intézmény) tulajdonában, illetve vagyonkezelésében lévő ingatlanok zöldfeltiletére,

d) az onkormźnyzatközigazgatási területén lévő fas szárú növényekľe, ide nem értve a nem
közteľületi ingatlanon lévő gyĹimĺilcsfrík és cserjék kivágásával és pótlásával kapcsolatos
kérdéseket,

e) az onkormanyzat közígazgatási teľtiletén lévő, a Fővĺáĺosi onkormanyzathoz lrrrtoző
közterületęke, ide nem értve az olyan zöldfelületek védelmét és használatát, amelyek a

Fővarosi Közgyűlés erľől szóló rendeletének hatáIya a|átartoznak.



(2)

(3)

il. Íejezet

A ziildfelületek haszn á|atá.ľ a| iisszefĺiggő kiirnyezetvédelmĺ szabályok

4.$

A zöldfelület rendeltetésszeľű és jogszabálynak megfelelő haszná|atźttől és ellenőrzésero| a
tulajdonos gondoskodik. Ennek keretében a tulajdonos a zöldfelületek rendeltetéséhez
igazodóan meghatärozhatja a zöldt.elület hasznä|attnak jelen rendeletbe nem ütkĺizo további
sajátos szabtiyait és feltételeit, melyről jól látható helyen köteles megfelelő tájékoztatást
nyujtani.

s.$

(1) A ľendelet hatźiya a|á tatoző zöldfeltileteket rendeltetésüknek megfelelő célra és

módon, állaguk séľelme nélktil, a fulajdonos ettől eltéľő döntése hiĺĺnyában mindenki
ingyenesen hasznźihatja, ide nem érfue a kĺizterület-haszná|ati engedélyhez kötött
tevékenységeket, amelyekľől kiilön jogsz abáIy rendelkezik.

Ha a használat során állagsérelem következik be és ęzéital a tulajdonost krír éĺi, a
használó köteles az źitalaokozott káľt megtéríteni.

A (2) bekezdésben említett kötelezettség az elvégzendő helyreállítási feladatok
költségének előzetes megtérítésével is teljesíthető, mely esetben a helyľeá||ításrő| a

fulajdonos gondoskodik a jogosult költségére.

6.$

(1) Ha a zöldfelület rendeltetéstől eltéľő ideiglenes haszntiata során a ĺovéĺyzet, illetve a
zöldterĹilet felszeľelését képezo építmények' berendezések sértilése' megseÍIrmisülése
vtrhatő, a haszná|atra jogosult köteles a saját költségére a novényzet védelméről
helyszíni favédelmi kerítés, kaloda elhelyezésével gondoskodni, továbbá a novényzet
előzetes áttelepítését, e|őirt pótlását biztosítani és kĺiteles megtéríteni az épitmények,
beľendezések, felszerelések ellenértékét, illetőleg az azok áttelepítésének (ktilönösen a le-
és fel sz erel és ének, elszźi|itásźnak) költs égeit.

(2) 
^ 

tulajdonos kérheti a helyľeállítás költségeinek előzetes letétbe helyezését, biztosítékok
adásán.

(3) Ha a rendeltetéstől eltérő hasznáIatra valamely halasztást nem tíĺrő közfeladat ellátása
érdekében (például csőtörés helyľeállítása) kerül soľ' a kĺizfeladatot ellátónak vagy az
igénybe vevőnek haladéktalanul értesítenie kell a tulajdonost valamint akozszolgźitatćft
és gondoskodnia ke|| az eredeti á||apot helyľeállításról, jogellenes magataľtás esetén az
okozott kár megféntéséről.



III. fejezet

A teľmészeti kiĺrnyezettel kapcsolatos ktiziisségi együttélés egyes szabályai

7.$

(1) A zoldfelület csak rendeltetésszeríĺen, a jogszabáIyokban meghatfuozott móđon és

feltételekkel használható.

(2) A zöldfeliileteket, az azokon ź.ŕvezető útvonalakat, sétányokat, játszőtereket,
jźúszőszereket mindenki csak saját felelősségére használhatja, a jelen ľendeletben, más
jogszabályokban és a tulajdonos által meghatćrozott további feltételek szerint.

(3) A tulajdonos a zöldfelülęteken elsődlegesen a nĺjvények fejlődését, életben marađásźú

szo|gźiő feltételeket köteles kialakítani, és ehhez igazodőan gondoskodik az íłtvoĺa|ak,
sétĺĺnyok kialakításaról.

(4) A közhaszná|atu zöldterületekhez tartoző játszóteľeket és játszószereket 16 éven aluli
gyermekek használhatj fü .

(5) A tulajdonos a hasznáIat szabźiyaíről és feltételeiről történő tź$ékoztatás mellett kĺiteles az
azok megsértése jogkövetkezményeiről is megfelel o tájékoztatást nýjtani.

8.S

(1) A zĺildterĹiletek teljes teľületén a hely jellegének megfelelő köľĹiltekintéssel kell a
használóknak eljámiuk, figyelemmel arra, hogy a zöldterület rendeltetésének megfelelően
a növények és teľmészeti értékek megóvását szem előtt tartva gondoskodik a tulajdonos
azok fenntartási, felújítási feladatairól.

(2) Jźrmllvel, kerékpĺárľal csak a zöldfelületek eľre a cé|rakijelölt útjain lehet közlekedni.

(3) Gyepfelületľe, paľkosított terĹiletre gękocsival vagy más jĺĺrmúvel behajtani, beállni _ a
zöldfeltilet karbantartását kivéve - tilos.

(4) 
^z 

úttesttől szintktilönbséggel vagy más lt./rhatő módon elhatárolt, illetve az úttest és a
jĺárda közötti, szilźtrd buľkolattal el nem látott területeket _ azt k'ĺfejezetten megengedő
koatltíjelzés hianyában - gépjĺírmúvel megállás céljábóligénybe venni tilos.

e.$

(1) A zöldterületen, valamenný közkifolyónál, kútnál járművet vagy szennyezett tátrgyat

mosni tilos.

(2) A szökőkutakban, tavakban fiirdeni vagy bármilyen módoĺ azokvizébe lépni tilos.

(3) Zöldfelületen szemetelni, törmeléket vagy egyéb ttlĺgyakat lerakni tilos.

(4) Játszőténe kutyát vagy más állatot beengeđni és bevinni tilos.

(5) Kĺizteriileten kempingezní és azon ideiglenes szálláshelyet létesíteni tilos. Tilos továbbá
a zö l dteľĹil et fenntartás át akađá|y ozó tevékenys é get fo lytatni.



10.s

(1) A zöldfelületek megóvása érdękében tilos a növényzet (fak, cseľjék, virágok, gyep) és a
zöldfelületek egyéb elemeinek, Ártozékainak, felszerelési targyainak báľmilyen módon
történő megrongálása, elpusztítása, kĺĺrosítźsa, szakszeriĺtlen kezelése.

(2) Tilos a zöldfelületeken _ a gyomnövények kivitelével _ a növények, a növéný részek
(ktilönösen a virágok, levél, termés) szedése, a flák megcsonkítása.

(3) Tilos a zöldfelületeken a hasznos állatok, a védett madaľak bĺĺľmilyen eszkozze| va|ő
zavatása, fészkeik rongálása, a fiókák kiszeđése és iľtása.

IV. fejezet

A más ttiľvény hatálya alá nem tartoző egyes fás száľú nłivények védelme éľdekében
tulaj donj ogot korlátozĺí előírások

11.$

(1) A közterĹileteken lévő fźĺs szźrű növények és a nem közterületi besorolású ingatlanokon
lévő fak kivágásara az e ręnďęletben meýlatźrozott módon és feltételekkel, a hatósági
engedélyben foglaltak szerint kerülhet sor.

(2) A kĺizteľületen visszapótlásra telepítendő fás szźra növények szźmrźtnak

meghatározásáůloz

a) ha a kivágásra építmény elhelyezése miatt került sor' a kivágott össztörzsátméľő
IsUyo-źLt,

b) ha a kivágásra a fa źi|apota, a kömyezetre való veszélyessége miatt, illetve
tudományos đokumentácíőva| a|átźmĺasztott éľtékvédelmi szempontok a|ap1én kerĹilt
sor' a kivágott egyedszámmal azonos daľabszĺĺmot, cseľje esetén az eredęti teľĹileti
borítást biztosító mértéket,

c) engedély nélktili kivágás esetén a kivágott össztorzsátméľő (cserje esetén az eredeti
terĹileti borítás) 300%-źi

kell alapul venni.

(3) Engedély nélktili kivágás esetén _ha az ađatok utólag teljes könĺen nem állapíthatók meg
a pótlás előírásĺĺnak alapjául a rendelkezésre á||ó adatokból kikövetkeztethetó

egyedszámot, vagy területi borítást (fa esetén egyedenként 30 centiméteľes törzsátméľőt)
kellvélelmezni.

(4) A pótlásra legalább 6 cm-es törzsźttmérojű trk a|ka|mazhatók. A kivágás megfelelő
pótlásaként csak a természetes továbbnövekedés feltételeit biztosító ta|ajba ültetés
fogadható el, vagy íthatő elő. E köľben az egyéb mobil eszkiőzbe - kiilönösen konténerbe,
talicskába - való telepítés nem vehető figyelembe.



12.S

(1) Józsefuaros kozigazgatási területén nem közterület besorolású ingatlanon lévő fa
kivágásźú a jegyzó engedélyezi. EIjarásara e rendelet előírásait, továbbá aközigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás źl|talźnos szabályairól szóló 2004. évi CXL. tĺiľvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A kivágás engedélyezése irĺĺnti kérelemnek tarta|maznia kell:

a) akéręLmező nevét, lakcímét (székhelyét),

b) a kivágással érintett ingatlan cimét,he|yrajzi szźtmát,

c) a kivágással érintett ingatlan helyszinrajzált, azon bejelolve a kivágandó és

megmaľadő favagy fak helyét,

d) a kivágandő fa vagy ffü daľabszźlmźtt, faját, azok 1 méter magasságban mért
törzsátmérőjét,

e) a kivágás indokát,

Đ a kivágandő fźxa| rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzźĄárulő nýIatkozatźtt,

g) a kivágás pótlásĺára vonatkozó kérelmezői nýlatkozatot.

(3) A fát kivágni csak ajegyző jogerős engedélye a|ap1ul lehet. A fakivágásra engedély csak
alapos és igazolt indok esetén adható, ha a fa építmény elhelyezését akadźiyozza, vagy a
fa źilapotźxal összefüggő okból, továbbá ha a fa kivágása akomyezetére gyakorolt káľos

az életet, egészséget, vagyonbiztonságot veszé|yezteto hatása megelőzése,
megszĹintetése érdekében szükséges.

(4) A kivágásra okot adó köriilmény(ek) igazo|źsźra a szabad bizonýtás elve mellett
szakvélemény csatolása is előírható.

(5) A kivágás engedélyezésével egyidejúleg a hatźrozatban rendelkezni kell a visszapótlĺís
feltételeiről (hely, darabszttm, méret, fajta,hatźndő), esetlegesen a teľmészetbeni pótlást -

kompenzációs intézkedésként . helyettesítő pénzbeni megváltás osszegéről és

megfizetésének határidejéről is.

13.S

(1) A 12.$ tekintetében a visszapótlásľa telepítendő fźlkszźménak meghatĺĺľozźsźůloz

a) ha a kivágásra építmény elhelyezése miatt kerĹilt sor, a kivágott össztörzsátmérő
lsUYo-ti,

b) ha a kjvágásra a fa á||apota, a kornyezetre való veszélyessége miatt, illetve
tudományos dokumentációval altÍtlmasztott értékvédelmi szempontok a|apjźn kerĹilt
sor' a kivágott egyedszámmal azonos darabszámot,

c) engedély nélktili kivágás esetén a kivágott ĺissztĺirzsátmérő 300o/o-át

kell alapul venni.



(2) 
^ 

pótlásra legalább 6 cm-es törzsátméľojű fĺík a|ka|mazhatók. A kivágás megfelelő
pótlásaként csak a természetes továbbnövekedés feltételeit biztosító ta|ajba ültetés
fogadható el, vagy írható elő. E ktirben az egyéb mobil eszközbe - kiilönösen konténerbe,
talicskába - való telepítés nem vehető figyelembe.

(3). Tuđományos dokumentációval a|átźlmasztott, értékvédelmi szempontok miatt kivágandó
ffü visszapőt|ására történeti keľtľekonstrukció esetén legalább 8 cm törzsátmérőt eléľt,
legalább 10 éves faegyedeket kell alkalmazni.

(4) Engedély nélktili fakivágás esetén _ha az adatok utólag teljes könĺen nem állapíthatók
meg _ a rendelkezésre álló adatokból kikövetkeztethető egyedszźlmot és egyedenként 30
centiméteres töľzsátmérőt kell vélelmezni.

14.$

(1) A fapótlást elsősorban helyben, a kivágással érintett ingatlanon kell teljesíteni. Ha ez az
ingatlan adottságai miatt nem (vagy csak részben) teljesíthetó, a pótlasra másik (akár
közterületi) ingatlan is kijelölhető.

(2) Nem kell a pótlást előírni, ha atjvágásra az 13.$ (1) bekezdés b) pontjában meghatźrozott
okból keľĹilt sor és a kivágás utźn az ingatlan minden beépítetlen 50 négyzetméterére
legalább 1 db megmarado, nagy lombkoronát nevelő, lombhullató fa esik.

(3) A nem közterĹileti fapótlás akkor fogadható el teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől szźmított
második vegetációs időszak kezdetén (is) kihajt. Ellenkező esetben az ültetést
eredménýelennek kell tekinteni és a pótlást meg kell ismételni.

1s.s

(1) Ha a köztertileten kivágott fas száru növény jelen rendelet szerinti pótlása nem írható elő,
vagy aZ más okból nem teljesül, a hasznźiőt a határozathozata| idopontjában érvényes
fapótlási egységár alapulvételével szánnított pénzösszeg (kompenzációs intézkedés)
megfizetésére kell kötelezni. Az..így megfizetett megváltási összeget Budapest Fővĺáľos
VIII. keľület Józsefuarosi onkoľmanyzat Koltségvetési Elszámolási Szźrrl1ra,

Környezetvédelmi és Közterületi Fapótlási Céltaľtalékra kell befi zetni.

(2) A nem közteľületen történő fakivágáshoz kapcsolódó természetbeni pótlási k<itelezettség,

amennýben a 13.$ szeńnti pótlás nem írható elő, pénzben is megváltható. A megváltási
összeget a pótlásként e|őirt, vagy abból megváltani kívánt össztörzsátméľőből képzett
darabszźtm és az adott évi fapótlási egységár alapulvételével kell meg!.ntźrozĺĺ.

(3) A nem ktiĺerületen t<irténő fakivágáshoz kapcsolódó komperzérciős összeget Budapest
Fővĺáros VIII. kerület Józsefuráľosi onkormźnyzat Kĺiltségvetési Elszímolási Számla
Környezetvédelmi és Egyéb Fapótlási Céltaľtalékra kell befizetni, mely összeget a
befizetését követő öt éven belül a kertileti zöldfelületek feilesztéséľe kell felhasználni'

l0



V. fejezet

A ktiľnyezetvédelmi feladatok keľiileti megoldásának pénzügyi eszkiizľendszere

16.$

(|) 
^z 

Önkoľmanyzatkomyezetvédelmi feladatainak hatékonyabb megoldásą az egészséges
kömyezet kialakítása, a testi és lelki egészséghez valő alkotmrĺnyos jogok biaosítása
ćrdckóbcn Kĺiľnyezetvédelmi Alapot (tovóbbiakban: z\lap) hoz lótro, moly az alĺíbbi
feladatokra használható fel :

a) közteľiileti parkok és játszóterek bekerítésére,

b) a kömyezetvédelmi fudat fejlesztésére,

c) környezetvédelern népszeľíĺsítésére, vetélkedők, versenyek, pá|yźnatok
frĺanszírozásáĺa,

d) lakossági komposztálás beindításĺára a Tisztviselőtelepen és az affa alkalmas
ingatlanokon, önkéntes alapon, szakoktatáson való részvételt követően.

(2) Az Alap bevételi foľrásai:

a) az önkormányzat által beszedett környezefuédelmi bírságok teljes összege, valamint
más hatóság tl|tal jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok önkoľmányzatot
megillető összege,

b) a köľnyezetvédelemmel, kömyezetgazdźikodással kapcsolatban kiírt állami, fővaľosi
pźiyźnatok útjan nyert összegek, továbbá központi kozigazgatási szervtől és fovaľosi
önkormanyzati szervektől kapott támogatások, az erĺiitett célokat magukban foglaló
páiyźzatok és tĺĺmogatások arányos része,

c) természetes személyek, jogi személyek, jogi személýséggel nem rendelkezó gazdaságs'

tarsaságok, táľsadalmi szeľvezetek és egyesületek önkéntes beťrzetései,

d) a környezet védelmének általanos szabźiyairől szóló törvény a|apján az
önkormányzatot arányosan megillető osztott bevétel.

(3) 
^z 

Alap tervezésére, kezelésére, gazdźt|kodására, nýlvźntartására, a fe|hasznáIásźrőI
szóló beszĺímolásra a ktilön jogszabályokban meghatźrozott rendelkezéseket kell
alkalmazni.

17.S

(1) Az onkormĺĺnyzat fak'lcal összefüggő, növényvédelmi feladatainak hatékonyabb
megoldása érđekében fapótlási céltaľtalékot (a továbbiakban: Céltartalék) hoz léhe.

(2) A Céltaľtalék a következo cé|ol<rahasználható fel:

a) fasori és parkffü, cseľjék, évelő és egynyári növények telepítésére,

11



b) afakataszter a|ap1átĺbalesetveszélyesnek ítélt közterületi fák ?'lvágásáĺa és pótlásáľa,

c) új fasorok, planténeľes fák telepítésének tervezésére és telepítésére,

d) paľkok, játszóterek fa- és cserjeáI|ományának rekonstrukcíőjźtra, felújításĺáľa,

e) intézmények növényállomanyának rekonstrukciőjźra

Đ parki, fasoń fźk.tétparryag utánpótlásaľa,

g) közteľtileti favermek kiilon jogszabá|y szerinti kialakításaľa,

h) fakataszter akua|izěiásźra.

(3) A (2) bekezdés szerinti fe|haszná|źlsról a Kęviselő-testĺilet dĺint.

(4) A Céltaľtalék forľása:

a) a jelen rendelet 15.$-ban megllatározott kompenzációs bevételek,

b) teľmészetes személyek, jogr személyek, josl személýséggel nem rendelkező
gazdaságtr társaságok, táľsadalmi szervezetek és egyesületek önkéntes befizetései.

(5) 
^z 

onkormĺányzat.. saját bevételéből céltartalék kiegészítése a céltaľtalék összegének
kiegészítéséroI az onkoľmányzat a mindenkori éves költségvetésében dönt.

(6) A céltartalék fe|hasznáIásaról a Környezetvédelmi Munkacsopoľt véleményét kikérve a
Képvi selő-testiilet dönt.

VI. fejezet

Zárő és vegyes rendelkezések

18.$

(1) Jelen rende|et 2014. július l-jén lép hatźůyba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
eljarásokban is alkalmazni kell.

(2) 20|4. évben a fapótlási egységár, mint kompeluácíős intézkedés mértéke 92.710.. forint.

(3) A fapótlási egységáľ 20|5. januĺár l-jétől az éves költségvetési rendeletben keľül
meghatźrozásra.

(4) Jelen ľendelet hatályba lépésével egyiđejűleg hatźůytlt veszti a józsefułárosi zöldterĹiletek
és zĺilđfeliiletek védelméről, hasznźtIatźrőI szóló 5712007. (X.16.) önkormĺínyzati
rendelet, valamint a Kömyezetvédelmi Alap |étrehozásárőI, kezeléséről és

felhaszná|ásárólszóló3/20||.(I.24.)<inkormĺínyzatirenđelet.

Budapest, \II4.június,,,,

Danada-Rimĺĺn Edina
jeeWtt

dr. Kocsis Máté
po1gármester
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1. sz. függelék

Vonatkozó magasabb szĺntű és párhuzamos jogszabályok jeryzéke

1995. évi LIII. törvény, a kĺimyezet védelmének általĺínos szabéiyairő|

|997. évi LXXVilI. törvény, az epítettköľnyezet alakításaról és védelmeről

|999. éví {LII. törvény, a nemđohányzók védelméľől és a dohánytermékek fogyasztásĺĺnak,

forgalmazas anak egyes szabźiy aír ő1^

|999 . évi LXIII. törvény, a közteľület-feliigyeletről

253l|g97.(XII.20.) Korm. rendelet, az országos telęülésrendezési és építési

követelményekről

34612008. (xII.30.) Korm. rendelet, afts szźtrű növények védelméről

7 8 l 2OO3 .(XI. 27. ) GKM ľendelet, a játszőtffi eszközök biztonságo sságáról

10/2005.(III. 8.) Főv. Kgy. ľendelet, a fővaľosi zöldfeliileti rendszerbetartoző zĺildteľületek és

zöldfelületek védelméről,haszĺźiatĺĺról, fenntaľtásaról és fejlesztéséľől

26/2o|3.(IV.18.) Főv. Kgy. rendelet, a Budapest fővaľos terĹiletén végzett
hull adékgazdálko dási közszolgáItatásró l

55|2O13.(XII.20.) önk. rendelet, a reklámok, reklĺĺĺnberendezések és cégérek elhelyezésének

szabäIyairőI

13



INDoKoLÁS

1.$ A rendeletalkotás célját és a rendelet alkalmazása szempontjából relevĺáns fogalmak
magyarźnatźłttartaLmazza.

2.s Azonkoľmĺĺnyzat természeti kömyezettelkapcsolatos feladataithrta|mazza,

3.$ A rendelet hatźiyźú teszi egyértelmúvé.

4.$ A zĺjldfelület tulajdonosának kötelességeiről és jogairól rendelkezik.

5.$ . 6.$ A zöldfelĺiletek használattnak általanos szabá|yait írja le.

7.$ - 10.$ A zöldfelületek használatának ľészletes szabtiyairól szól, figyelembe véve a
novények és a természeti értékek védelmének alapvető szempontjait, a rongźiás
megelőzése érdekében.

11.$ A közterĹileten kivágásra keľülő fźs szźrÚ növények (fak, cseľjék) pótlásanak részletes
szab źiy air ől rendelkezik.

12.$ A nem közteľületen kivágásra keľülő flík pótlásának és a kivágással kapcsolatos
engedélyezési eljĺárás részletes szabáIyairől rendelkezik, kitérve a nem az adott ingatlanon
való fapótlás lehetőségeire.

13.$ A korábbi rendelettől eltéľően lehetővé vźlik az értékvédelmi, elsősorban műemléki
szempontok figyelembe vétele azokban az esetekben, amikor ew-egy vadon nott fa az
épület tilagát veszé|yezteti (pl.: épület tövében, tetőn kinőtt ecet-, akác- vagy
bálvĺĺnyfrĺk). Ezen esetekben csak anný darab fát kellene visszapótolni vagy megváltani,
ahźny daľab kivágásra került, hiszen úgyis rossz helyen és nem terv szerint nőtt.

14.$ Józsefuĺĺros területén a közterületek megujítása kapcstn mźr anný fa került eltiltetésre,
hogy a múszaki adottságok (közuti tĺrszelvény, közmrĺvek) rövid időn belül nem teszik
lehetővé több eltiltetését. A keľület zöldfelületi mutatóinak javítása nem csak közterületen
töľténő fásítással. hanem az intézménvek. tarsashazak udvarainak beültetésével is
történhetne.

15.$ A kivágott fás szźtrű növények pótlásanak pénzbeli megváltásának lehetőségeiről
ľendelkezik. A Kerületi zžldfelalet fenntartási és környezetvédelmi kancepció
megalkotása lehetővé tenné a tewezheto, ütemezett ültetéseket, ezért célszeríi lenne a
nem közteľületen kivágásra keľülő fák kapcsán jelenleg hatályos 1 éven belüli ültetési
kötelezettség 5 évre való kiteľjesztése.

16.$ A Környezetvédelmi Alap létrehozásźrőI, foľásairól, fe|haszná|ásának lehetőségeiről
rendelkezik.

17.$ A Fapótlási Céltartalék létrehozásźtrő|, forrásairól, fe|hasznáIétsának lehetőségeiről
rendelkezik. A zöldfelületi fejlesztés fontos céIja az onkormányzatnak, ezéľt szükséges
lenne nemcsak fak, hanem cserjék, virágok ültetésének lehetővé tétele is a kompenzáció
kapcsán befolyó összegekből.

18.$ A hatźiyba lépéssel kapcsolatos, valamint a fapótlási egységźr méľtékének
meýlatér ozźsát tartaImaz ó rendelkezés ek,
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