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T{rgy: Javaslat a f6s sziirri ndv6nyek v6delm6rdl,
kiv6g6s6r6l 6s p6tlisrir6l sz616 rendelet
megalkolitsir a / e I s 6 o lv a s at/

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Magyarorszig Alaptcirv6ny6nek XXI. cikke szerint Magyarorsz6g elismeri 6s drvdnyesiti
mindenki jogiLt az egdszs6ges krimyezethez, illetve a XX. cikk (1) bekezd6se alapjdn
mindenkinek joga van a testi ds lelki egdszs6ghez, tov6bbri a (2) bekezdds kimondja, hogy eZ
a jogot Magyarorsz6g t6bbek k<iz6tt a kdmyezet v6delmdvel val6sitja meg.

A keriileti lakossdg sziLrnlaa az egdszsdges, 6lhet6 krimyezet biaositAsa, a termdszeti
kdmyezet vddelme, a leveg<itisztas6g javitSsa 6rdek6ben elengedhetetlen a kertilet fiis sz6rri
ndv6ny rlllomfnyiinak meg6v6sa.
Ehhez olyan rendelet megalkotdsdra van sziiksdg, mely a k6aertileten tdrtdn<j fakivigds
eset6ben el6irt p6tl6s m6rt6k6n tril mindenre kiterjed6en meghatirozza a nem kdaertileti
ingatlanon t6rt6n6 fakiv6g6s szabiilyait, a kerliletben kiviigott f6s sz6r[ n6v6nyek p6tlesera
vonatkoz6 egy6rtelmii rendelkezdseket 6s az enged6ly n6lkiili fakivSg6s 6s p6tl6si
kdtelezettsdg elmulasztdsa sorrin alkalmazhat6 jogk<ivetkezm6nyeket. Ezen kivtil jelent6s
kiil6nbs6get tesz a nem koztertilet megnevezdsii ingatlan esetdben az engeddllyel ds az

enged6ly n6lktit kiv6gott fa p6tl6sanak m6rt6k6n6t, ezzel a jogk<ivet6 magatart6sra osztdndzve
a kertilet lakosait, mivel az els6dleges c6l a kertlet z6ldfeltileti 6rt6kdnek meg6rzdse

A javasolt rendelet-tervezet megalkot6sit, ezzel egyitt a f6s sz6ru ndv6nyek v6delm6rdl,
kiv6g6srir6l 6s p6tl6sar6l sz6l6 2412015. (lX. 24.) dnkormrinyzati rendelet (tovribbiakban:
Rendelet) hat6lyon kivtil helyez6s6t tribb kdriilmdny is indokolttii teszi.

Ezek k<iz6tt emlithet6, hogy a nem kozteriileti ingatlan esetdben olyan p6tl6si kdtelezetts6get
illapitsunk meg, mely j6val enyh6bb a jelenleg hat6lyos szabilyozisn5'l, ez6ltal a kertilet
lakosait arra risztdndzziik, hogy engeddly.t kdrjenek a fa kivilg6sara 6s ne enged6ly ndlktil
regylk azl, kockiatafra ezzel egy jelent6s mdrtekri p6tlesi k6telezetts6get. Ennek megfelel6en
az engeddllyel tdrt6n6 fakiv6g6s eset6ben, nem ktjzteriileti ingatlanon, ha p6nzben ttirt6nik a

megvdlt6s, akkor a kor6bbi 60.000,-Ftot 45.000,-Ft-ra cscikkentjilk, tovibb6 a kiv6gott frik
dsztdrzsiitm6r6j6t 100 %-os mdrt6kben p6toltatjuk, ajelenlegi 150% helyett.
Kdaeriileti ingatlaa esel6ben marad a 150 %-os p6tl6s, viszont a p6tland6 fa 6rtdk6t itt is
45.000,-Ft-ra cs<ikkentjtik.

Tov6bbi v6ltoziis, hogy a fakiv6gist nem kell indokolni nem k<iztertileti ingatlanon, csak ha a
kivrigand6 fa tiirzs6tm6rdje a 90 cm-et meghaladja.

Jelent6s viiltozds, hogy nem ktiztertileti ingatlanon a fakivdgds p6tl6s n6lkiil engeddlyezend6,
ha az ingatlanon 60 m'?-enkdnt egy fa marad.

A rendelet-tervezetben tj elemk6nt jelenik meg, hogy gyiimcilcsf6val is Iehetne p6tolni
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A rendelet-tervezet a jelenleg hat6lyoshoz hasonl6an a nem kcizteriilet ingatlanon tdrt6no
fakivdgris esetdben a polgdrmesterre ruhazza rit hat6skcir6rt. kdzteriileti lakiv6gris esetdben
pedig a jegyz<ire.

A iogalkot6sr6l sz6l6 2010. evi CXXX. torvdny (Jat.) 17. $-6ban foglalt elozetes
hatiisvizsgrilat 6 s s zefo g 1a lils a:

A v6grehajtris felt6telei:
A rendelet-tervezet az 6nkorm6nyzat szimira minimrilis tcibbletfeladatot jelent.
A trlrsadalmi hatrisok dsszefoglal{sa:
A rendelet-tervezet a keriilet kozigazgatiisi teriilet6n szabiilyozott keretek kciz6 szoritja a

fakiviigiisokat. mely maga utan vonia a p6tkisi kdtelezettsdget. meg6rizve a fadllomdnl
nagysrigiit. Az indokolatlan fakiviigrisok megakad6lyozasa ajdvo generrici61 is szolgritja..
TSrsadalmi ktilts6gek:
A rendelet-tervezel a t6rsadalom szamdra tovribbi kdltsdget nen.r jelent.
Kdlts6gvet6si hatisok:
A rendelet-ten'ezet biztositja, hogy a kivdgott faegyedek p6tl:isa az egyed kertdszeti 6rt6kdnek
figyelembe vdtel6vel tortdnjen, igy a kertilet farillomiinya hosszabb tiivon is fennmaradjon.
Eg6szs6gii gyi hat6sok:
A rendelet-tervezetben foglaltak vdgrehaj t6siinak kcivetkeztdben a Ievegominrisdggel egyiitl a

lakossrig egdszsdge is.javul.
Kiirnyezeti hat{sok:
A t-a6llom6ny l-enntartiisa, esetleges nciveldse kedvezoen befolydsolja a keriilet
Ievegominos6gdt ds hohiiztartasAt. emellett a viirosk6p javul6sa is v6rhat6.

A kcirnyezet v6delm6nek iiltaldnos szabrilyair6l sz6l6 1995. ivi LIII. tcirv6ny 48. I (3)
bekezd6s6nek figyelembe vdteldvel a teleptildsi onkormdnyzat. komyezetvddeln.ri t6rg) ir
rendeleteinek, hatdrozatainak teruezetdt a szomszddos ds az 6rintett cinkormdnyzatoknak
trijdkoztatisul. az illet6kes komyezetvidelmi igazgatdsi szervnek vdlem6nyez6sre rneg kell
kiildeni. A kdmyezetvddelmi igazgatrisi szen', szakmai vdlemenydrol 30 napon beliil tdj6koztatja
a teleptil6si <inkorn.rdnyzatot.

Kdrcnr a trsztelt Kcpviselii-testiiletct. hogv a hathrozati .javaslatot eltbgadni szivcskcdjenl

Hatrirozati javaslat: Budapest Fcivriros XVl. keriileti Onkormdnyzat Kdpviselo{esttilete
megtiirgyalta a f6s sz6rt n<ivdnyek v6delm6rci[, kivrigris6r6l is
p6tllsrir6l sz6l6 Onkorminyzati rendelet-tervezetet. annak
megszcivegezdsdvel egyet drt.

A K6pvisel6-testtilet lelkiri a Polgiirmestert arra. hogy a rendelet-
tervezetet az illetdkes kdrnyezetvddelmi igazgatrisi szervnek
vdlemdnyezdsre 6s a szomszddos dnkormdnyzatoknak t6jdkoaat6sul
killdje meg. maid a vdlemdnf is a tiijdkoztatdsok birtokaban azt
terjessze a Kdpviselo-testtilet eld.

Hatarido: 2017. szeptember 20-i Kt. i.ilds

Felelos: Kov6cs Piter polgiirmester
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Budapest, 2017. jtnius 13.

L6ttam

(Elfogadisa min6sitett sz6t<ibbsdget igdnyel az SZMSZ 18. $ (2) n)
pontja alapjrin)

P6ter
polgiirmester

[,

Ancsin L6szl6
jegyzii Ilt
T6rgyalja: Kiirnyezetv6delmi 6s Ktizbiztonsigi Bizottsig,

Melldklet:
i. mell6klet: Rendelet-tervezet



Budapest F6viros XVI. Keriileti Onkorminyzat K6pvisel6-testiilet6nek
..12017. (......) tinkorm{nyzati rendelete

a fds szdrri ntiv6nyek v6delm616l, kivrigrisdrr5l 6s p6tkisdr6l

Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiilete a kcirnyezet vddelmdnek
iiltal6nos szab6lyair6l s2616 1995. dvi LIII. tcirvdny 46. g (1) bekezd6s c) pontj6ban, valamint
48. $ (2) bekezddsdben kapott felhatalmazis alapjin, a Magyarorszdg Alaptdrv6ny6nek 32.
cikk (1) bekezdds a) pontjriban meghatarozott feladatk<irdben elj6rva a kcivetkez5ket rendeli
el:

. I. Fejezet
Altalinos rendelkez6sek

1. A rendelet c6lja
r.$

E rendelet cdlja a f6s sz6ni ndv6nyek rong6lisrinak, 6rtdke csdkken6s6nek 6s pusztitdsiinak
megakadillyoziisa, a zdldtertileti 6s z6ldfeliileti teriileteken a ncivdnyiillom6ny indokolatlan
megszrin6s6nek, k6rosod6sriLnak megel6z6se, elhririt6sa, 6s a bekdvetkezett krirosod6s
csdkkent6se, valamint az indokoltan megszr.in6 zdldteriilet, z6ldfeltilet n6v6ny6llomrinyanak
p6tl6sar6l val6 gondoskod6s.

2. A rendelet hatrilya
2.S

(1) E rendelet hat6lya kiterjed:
a) a Budapest FSvriros XVI. keriileti Onkorm ilrryzal \a tov6bbiakban: 0nkormiinyzat.;

tulajdondban l6v6 z6ldteriiletekre, f6kra 6s cserj6ke, valamint egy6b belteriileti
zdldfeliiletekre;

b) az 0nkormrfuryzat helyi jelent6s6gii term6szeti 6rtdkeire;
c) a nem kdzteriilet megnevezdsri ingatlanon 6116 fri4<ra 6s cserjdke.

(2) E rendelet hatdlya nem terjed ki:
a fiis szrirtl nciv6nyek v6delm6r6l sz6l6 korm6nyrendeleftel szab6lyozoft esetekre;
az erd6r6l ds az erd6 vddelm6r6l, valamint a term6szet v6delmdr6l sz6l6 tdrvdnyek
hatiilya al6 tarto z6 fAs szirI ndv6nyekre;
az elter6 szabrily meg6llapit6 kiil<in trirv6ny hat lya al6 tartoz6 fiis sz6ru ndv6nyekre;

a nem kdztertilet megnevez6sii ingatlanon ril16 gytimdlcsf6kra.

a)
b)

c)

d)

3, Ertelmez6 rendelkez6sek
3.S

E rendelet alkalmazrisriban:
l. Fds szdr novdny: a f6s sz6ru nciv6nyek v6delm6r6l sz6l6 kormrinyrendeletben
meghat6Lrozott fogalom.
2. Kdzter let: az az iilami vagy helyi rinkorm6nyzati tulajdonban 6116, k<izhaszniilatra
szo19616 ftildteriilet, amelyet az ingatlan-nyilv6ntart6s ekkdnt tart nyilv6n.
3. Kertdszeti szakvdleminy: jogszab6lyban meghat6rozott jogosults6ggal rendelkez6 szak6rt6
vagy szevezel6ltal v6gzett, a f6k korara, eg6szs6gi 6llapotdra, tdrbeli elhelyezked6s6re stb.
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vonatkoz6 vizsgelaton alapul6 szak6rt6i javaslat a fa fenntartas6val, meg6vilsiival vagy
kiv6g6s6val kapcsolatban, mely javaslatnak a fds szriLru n6v6nyekre vonatkoz6 vitalitrisi
6rt6ket (dletkdpessdg) is tartalmaznia kell.
4. Zaldfeliilet. biol6giailag aktiv ndvdnyzettel boritott teriilet, ahol a term6talaj 6s az eredeti
altalaj, illetve a talajk€pzo k6zet kcizcitt nincs egy6b m6s r6teg.
5. Zaldrcr let: az orszdgos teleptil6srendezdsi 6s 6pit6si kdvetelmdnyekr6l sz6l6
kormrinyrendeletben meghat6rozott fogalom.
6. Vdrostfir1 fa: a kAros kdmyezeti hatdsoknak (pl. leveg6szennyezes, talaj-, talajviz
szennyezettsdg, s6z6s) ellenril16 fafajta.
7. Vegetdci6s iddszak: a riigyfakad6s 6s a lombhullSs kcizdtti id6szak.
8. Fa jelentds mdrtdkfr csonkilasa: olyan mdrt6kii beavatkoz6s a fa Allagiha, mely annak
tovibbi ndvekedds6t visszafordithatatlanul megakadiiyozza, vagy ellehetetleniti a fajra
jellemz6 habitus kialakul6s6t, vagy egdszs6gi 6llapot6nak romkisrihoz, illetve a fa
pusztul6siihoz vezet.
9. Eredmdnytelen p6tlds: a hat6siigi hatitrozatlal elrendelt fap6tlis, mely a hat6sdgi
hatarozatban megadott id6pontig nem ered meg.
10. El1nevelt dlszfa: minimum 6 centimdter tcirzsiitmdr6jri kdtszer iskolizott, sorfa min6s6g[i
faiskolai anyag.
I l. Titrzsatmdr1: a fa 1 m6teres magassilgban m6rt 6tm6r6je, centim6terben szilmolva
12. Fatelepitds: nagy lombkoron6t ntivel6, vrirostiir6, el6nevelt diszfa i.iltetdse.
13. Fopdtlds. a kiviigiisra kertil6 fa p6tl6siira, tdrzs6tm6r6j6nek arinyiban megdllapitott
sz6mri 6s tdrzs6tm6r6jii, tovribb6 a rendeletben megiillapitott m6rtdkben elSnevelt fa
telepitdse, illetve ennek p6nzbeli megvrllt6sa
14. Cserjepdtlds: A kivrigott, vagy kivrigand6 cserje, tertileti boritotts6g arriny6ban eloirand6
tertileti boritotts6g hiirom 6ven beliil biztosit6 cserje telepitdse
15. A fapdtlds pdnzbeli megvdltds asszeget az egys€gitr 6s a sztiks6ges fap6tkis
darabsz6mdnak szorzata
16. Gyilmdlcsfa. emberi fogyaszt6sra vagy egy6b hasznosit6sra keriilo gyiimdlcs6drt
termesztett 6s gondozott fa, kiv6ve: di6fa, szelidgesztenyefa, mandulafa, tdrcik mogyor6fa ds

diszfanak nemesitett gyiimdlcsfriLk.
17. Engeddly kAteles fakivdgds: nem k<jztertileti ingatlanon e rendelet alkalmaz6silban a
gyt.imdlcsfrin kivtil minimum 5 cm tcirzs6tm6r<ivel rendelkez6 lombhullat6, illetve minimum
10 cm tdrzs6tm6r6vel rendelkez6 <ir<ikz6ld f6s sz6ru ndvdny kiv6gtisiinak sz6nddka,
kdzteriileti ingatlanon minden minimum 3 cm tdrzs6tmdr6vel rendelkez6 liis sz6ru nriv6ny
kiv696sanak sziind6ka
18. Engeddlyknteles cserjekivdgdsi K6zeriileti ingatlanon a cserje teriileti boritotts6g
megszi.intetdsdt eredm6nyez6 cserje kiv6g6s sz6nd6ka
I9. Kertszer haszndlat: boz6tmenlesit6s, krisz6-fu16 n6vdnyek karbantart6sa, ingatlanhat6ron
beliil tart6sa, gondozdsa, 5cm-t el nem 616 sarjr6l, magr6l kelt fas sz6ru rijulatok eltiivolit6sa.
(pl: borosty6n, vadsz6l6, tatariszalag vagy vads6ska, hajnalka, trombitafolyondrlr, loncf6l6k,
Iilaakdc, koml6, s2616, b6tv6nyfasarjak, akiicfasarjak, meggyfasarjak, orgonasarjak,
zdldjuharfa magoncok, eperfa magoncok, ostorfa magoncok)
20. Vddett fasor: a kiemelt k0zc6hi z6ldteriiletekr6l sz,5l,5 14/1993. (IV. 30.) F6v. Kgy.
rendelet mell6klet6ben szerepl6 kdzteriileti fasor.

Az e rendeletben meghat6rozott valamennyi jogosultsSg 6s kdtelezetts6g meg6[lapit6sa
krizigazgat6si hat6s6gi tigy, 6s Budapest F6viiros XVI. keriilet Onkormiinyzata

(t)

4. Hat{sktiri 6s egy6b szabrilyok
4.S



K6pvisel6-testiilet6nek (a tov6bbiakban: K6pvisel6-testtilet) hatiskdr6be tartozik. A
K6pvisel<i-testiilet e hatdsk<irdt Budapest F<ivriros XVI. keriilet polgdrmester6re (a
tov6bbiakban: polgiirmester) ruhiaza 61. A polgrirmester els6fokf drjnt6se ellen a
K6pvisel6-testiilethez fellebbez6s nyrijthat6 be.

(2) Nem kdaeriileti ingatlanon 6116 5 cm tdrzs6tmdr6t el nem 616 sarjr6l, magr6l kelt
fiissz6ni rijulatok eltrivolitrisara, ennek elmulaszt6sa esetdn a fbssziLri n<ivdnnyel
rendelkezni jogosultat a f6ssziffi ndv6ny kiviig6sara kdtelezi a polg6rmester.

(4) A kdzteriileten trirt6n6 fa- 6s cserje kiv6grisdt a f6s sz6ni ndv6nyek vddelm6r6l sz6l6
korm6nyrendelet alapj6n a ndv6ny helye szerinti illet6kes jegyzo engedllyezi, a

kdzteriileti ingatlanon kiv6gott fa- 6s cserje p6tl6sar6l e rendeletben meghat6rozottak
szerint kell gondoskodni.

(5) A polgdrmester eljii.riisrira a kdzigazgatisi hat6s6gi eljar6s 6s szolg6ltatris 6ltal6nos
szab6lyair6l szolo 2004. 6vi CXL. t6rv6ny (tov6bbiakban Ket.) rendelkez6sei az
irrlnyad6k.

II. Fejezet
Eli{risi szabflyok

5. A ziildteriiletek 6s ziildfeliiletek fenntartr{sa, megriv{sa
s.s

(1) Az Onkormrinyz at kozigazgatdsi hataran beliil gondoskodni kell a zrjldtertileteken 6s

z6ldfeltileteken tal6lhat6 fAs szir,6 ndv6ny6llom6ny meg6rz6ser6l, 6s nrivel6s6r6l,
ennek drdekdben a tulajdonos ktiteles a tulajdoniiban l6v6 z6ldtertileteket ds

zdldfeltleteket:

a mindenkori szakmai szempontoknak megfelel6en karbantartani vagy karbantartatni,
a k6rokoz6kt6l, a krirtev6kt6l 6s szakszerl.itlen kezel6sektol meg6vni, tov6bb6
fej leszteni, me gfelel5en fenntartani ds feltj itani.

(2) Az (l) bekezd6s szerinti karbantartrisnak min6siil kiildnosen a f6s sz6rri ncivdny

a) fajtatulajdonsigainak 6s ndveked6si jellemz6inek megfelelo metsz6se, ifiitdsa,
b) 6ntdz6si lehet6s6g6nek biaosit6sa, tovribb6
c) elt6volitiisa kisz6rad6s esetdn.

(3) A g6pkocsi behajt6k kiv6tel6vel biztositani kell a telekhat6r vagy a j6rda 6s az ittest
kdz<itti kdzteri.ileti zctldfeltilet fennmaradris6t ds 6ps6g6t.

(4) Amennyiben a nem kdztertileti ingatlan vagy ingatlanrdsz a talaj vagy a nriv6nyzeti
viszonyai miatt (kiildndsen a felszini vagy talalviz, vagy fut6homok miatt), illet6leg a
hasmilat m6dja kcivetkezllber a telepiildsi k6myezetre k6ros hat6st, illetve

a)
b)
c)

(3) Nem kdztertileti ingatlanon 6116 fa esetdn a polg6rmester a fiis sz6ru ndv6nnyel
rendelkezni jogosultat a fAs sz6ru ndv6ny kiviig6silra kritel ezi, ha a f6s szriLrfi n6v6ny az
6let- vagy vagyonbiztonsrigot veszdlyezteti, 6s e veszdly miisk6nt nem harithat6 el.
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6. A f{k 6s cserj6k telepit6se 6s v6delme
A nem kiizteriileti ingatlanon ttirt6n6 frik 6s cserj5k tiltet6se

6.S

a 2 m6temdl alacsonyabbra megndv6 cserj6t, illetve sdv6nlt legal5bb 1 m6terre,
a fa termetfi 6r6kzrildeket, a 2 mdtemll magasabbra megn<iv6 cserj6t, illetve sdvdnl
legal6bb 1,5 mdterre,
f6t legal6bb 3 m6terre
kell iiltetni.

(2) Kidpitett kerit6s megl6te eset6n a sriv6ny fekv6se szerinti ingatlan tulajdonosa vagy
haszn6l6ja kdteles a scivdnyt folyamatosan gondozni illetve megakadrilyozni a sdv6ny
6tndv6s6t a szomszdd ingatlanara, tovdbbi k<iteles biaositani, hogy a kidpitett kerit6s
karbantarthat6 legyen.

(3) Aki a (2) bekezd6sben foglaltakat megszegi kdrelemre indult eljar6sban a

polgrirmester a sdvdny karbantartiisiira, visszanyir6s6ra, gondoz6silra kdtelezi az
ingatlan tulajdonosiit, vagyonkezeldjdt, vagy az ingatlanon l6v6 fiis sz6ru n6v6nyekkel
brirmely jogviszony alapjiln rendelkezni jogosult hasznril6jrit (a tov6bbiakban egytltt:
hasznril6).

(4) Az (1)-(2) bekezd6sekben meghatarozott tiltetdsi szabdlyok alkalmaz6sakor
figyelemmel kell lenni a f6s sz6ni n<ivdnyek v6delm6r6l sz6l6 korm6nyrendeletben
foglalt rendelkez6sekre is.

(5) Az (l) bekezd6sben foglaltak megszeg6se eset6n a polgrlrmester 6 cm tdrzs6tm6r6ig a

fa atiiltet6sdre kcitelezi a haszn6l6t.

7. A ktizteriileti ingatlanon ttirt6n6 f{k 6s cserj6k iiltet6se
7.$

Kdztertileten f6t, cserj6t tjltetni a fasorfenntart6 hozzbjintlisAval lehet. Az Onkormdnyzat
tulajdon6ban 6116 kcizteriileti ingatlanon a fasorfenntart6 a polg6rmester.

8. A nem kiizteriileti ingatlanon rllkS fa enged6llyel tiirt6n6 kivrlgisa 6s pritlisa
8.$

(1) A f6t kiv6gni, e rendelet alapj6n defini6lt gyiimrilcsfan kiviil csak a polgrirmester
joger6s enged6lye alapj6n lehet. A fakiv6g6sra enged6ly csak megalapozott indok
eset6n adhat6, ha a fa t<jrzsiltm6r6je meghaladja a 90 cm-t.

a)
b)

c)

kedvez6tlen hatdst gyakorol, a kedvezStlen viszonyok megsziintet6se drdekdben
(kiikinrisen t6rmel6k, bontdsi anyag, hullad6k 6s szemdt elt6volit6sa, boz6tirt6s,
tereprendez6s, sarjr6[, magr6l kelt rijulatok elt5volit6sa, illetve megfelel6 ndv6nyzet
telepit6se) az 6rintett ingatlan tulajdonos6t a polg6rmester kdtelezi az ingatlan be nem
6pitett r6sz6nek kenszerii kialakitAsira, haszntlatAra.

(1) A lak66ptilettol, illetve ingatlan hatriLrdt6l:
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(2) A kiv6g6sra okot ad6 k6rtilm6ny(ek) igazol|s{ra a szabad bizonyitas elve mellett
szakv6lem6ny, 6pit6si-bont6si enged6ly, f6nyk6pek csatol6sa is el6irhat6.

(3) Az engeddly ir6nti k6relemnek - melynek formanyomtatvilnya e rendelet 2.

fiiggel6k6ben taLiLlhat6 - tartalmaznia kell az al6bbiakat:
a k6relmez6 nevdt 6s lakcim6t (sz6khely6t);
a kiv6g6s indok6t; ha a fa t<irzs6tm6r6je meghaladja a 90 cm-t
kiv6gand6 fdval rendelkezni jogosult(ak)nak a kiv6grishoz val6 hozzbjinul6
nyilatkozatiit;

d) az 6rintett ingatlan cimdt, helyrajzi sz6m6t;
e) a kivrig6ssal 6rintett ingatlanr6l k6sziilt helyszinralzot, melyen be ketl jel6lni a

kiv6gand6 6s a kiv6g6s utitr megmarad6 fa (f6k) hely6t;
f) a kiv6gand6 fa darabsz|mitt, faj6t annak 1 m magass6gban mdrt torzsiitm6r6j6t;
g) k6relmez6 nyilatkozat6t a p6tlds m6dj6r6l.

(4) A fakiv6g6si enged6ly irrinti k6relemhez gazdasiqi trirsas6gok eset6n az eljrirdsra
jogosult szem6[y vagy szem6lyek al6ir6si cimp6ldanya miisolatban csatoland6.

(s) A polgilrmester a fakivrigris enged6lyezdsi eljrir6s keret6ben rendelkezik a fa
p6tl6srfu6l, annak p6nzben tdrtdn6 megv6ltris6r6l. A d<jnt6snek tartalmaznia kell a

kiv6g6s indokdt (8. $ (1) bekezd6se eset6n) 6s a p6tl6sk6nt eltiltetend6 el6nevelt fa
darabszlm6t, faj6t, a p6tl6s hatAridej6t, illetve esetlegesen a p6nzbeli megvrilt6s
6sszeget, valamint a befizetds hatiiridej6t is.

(6) Amennyiben a nem kdztertilet megnevez6sri ingatlanon 6116 fa kiv6g6sa nem 6let,
illetve vagyonvddelem miatt sziiks6ges, a kiv6gott fak p6tl6s6r6l a kiv6gott fa
t<irzs6tm6r6j6nek 100 %-os m6rt6k6ben gondoskodni kell.

(7) A kiv6gand6 fa p6tl6sk6nt iiltetend6 el6nevelt fa darabsz6mrit fgy kell kiszrirnolni,
hogy a p6tlasra el6irt, centim6terben megadott rissztcirzsiltm6r6t hattal kell osztani.

(8) Az ekr-, illetve vagyonbiztonsrigot veszllyezteto fa kiv6g6s6t a tulajdonos vagy
kezel6 - amennyiben a vesz6ly elhririt6sdra m6s lehet6sdg nincs - kciteles

halad6ktalanul elv6gezni. A veszdly elharit6sa 6rdek6ben elv6gzett lakiviigrist 3 napon

beliil ir6sban be kell ielenteni a polgriLrmestemek. A bejelentdsben (kert6szeti

szakvdlem6nnyel, f6nyk6pfelv6tellel vagy egy6b hitelt 6rdeml6 m6don) igazolni kell a
fakiv6g6s indokoltsrig6t. Az indokolatlan, vagy be nem jelentett fakiv6g6s enged6ly
n6lkiili fakiv6g6snak min6stil. A fds sz6ru niiv6nynek az 6lel-,- vagy vagyonvddelmi
okb6l t<irt6nt kiv6g6sa eset6n, a polg6Lrmester a tulajdonost a p6tl6sra kdtelezi (i1)
bekezddsben vagy a (13) bekezd6sben el6irt m6don.

(9) A polg6rmester a fa tulajdonos6t a (8) bekezd6s szerinti k6telezetts6g6nek teljesitds6re
felsz6litja. Amennyiben a tulajdonos az 6lel- vagy vagyonbiztons6got veszdlyeztet6 fa
kiv6g6srir6l, illewe eltAvolitas6r6l hatarid6n beltil nem gondoskodik, a polgdrmester
intdzkedik a sziiks6ges munk6k - a tulajdonos kdlts6g6n tdrtdn6 - elrendel6s6re.

(10) A polgriLrmester a (9) bekezddsben foglaltak alapj6n kiv6gott, illetve eltrivolitott fa
p6tliis6t elrendeli. A hat6s6g 6ltal a p6tl6sra el<iirt fa darabonk6nti kiiltsdgdt e rendelet
1. {iiggel6k I .) pontja tartalmazza.

a)
b)
c)
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(11) Ha a nem kdzteriilet megnevez6sri ingatlanon rill6 fa kivrigrisrit el6iddz<j dlet- vagy
vagyonvddelmi ok a k6relmezonek nem fblr6hat6. vagy ha a la kivdgiisa a fa
kiszdradrlLsa miatt sztiksdges. a p6tldsi kcitelezetts6g a kiv6gott fa darabsz6miival
egyezik meg. Ebben az esetben egy kivrigand6 fa p6tl6s6t minimum 6 cm
tcirzsiitmdrojii el6nevelt fa (kivdve invaziv fa) iiltetdsdvel. r,agy I db. elclnevelt la
p6nzbeli megvdltris6val kell megoldani.

(12) An.rennyiben a nem krjzteriilet megnevezdsii ingatlanon rill6 fa kiv6g6s6t eloiddzci dlet-
eg6szs6g vagy vagyonv6delmi ok a kdrelmezonek felr6hat6, a sziimitando potlds a

kivrigott fiik trirzsritmdrojdvel azonos.

(13) Arnennyiben az tiltet6ssel trirt6no p6tlds kcirnyezeti f'elt6telei az adott ingatlanon
nincsenek meg, akkor a p6tLis pdnzbeli megvdltris6t irja elo a polg6rmester. Ezen kfvtil
a lennrnarad6 darabsz6mot a kcizteriilet tula.jdonosiinak hozz6j iirul6slval a fakivdgrissal
drintett kdztertileti ingatlan elotti kciztertileti zcildsdvra is iiltetheti az al|bbi
vddot6volsiigok betartiis6val :

a) Kis lombkoronrit n6velo fa telekhatrirt6l 6ptilettol minimum 2.0 m6terre
aa) lak6haz ajtajrit6l. ablakritol minimum 2.5 meterre
ab) kapubejrir6t6l minimum 0,8 mdterre
ac) flik egym6st6l minimum 4 rndterre Iltethetok
b) Krizepes lombkorondt ncivel<i fa telekhatdrt6l 6piilettol minimum 2,5. mdterre
ba) lak6hriz ajtaj6t6l. ablakrit6t minimum 3,0 mdterre
bb) kapubejdr6t6l minimum 1.0 m6terre
bc) frik egymrist6l minimum 5 mdterre
bd) villanyoszlopt6l 3 m6terre tiltethetok
c) Nagy lombkorondt ndvelo fa telekhatrirt6l dptilettol minimum 3,0 mdterre
ca) lak6hdz ajtajAt6l. ablakat6l minimum 3.5 mdterre
cb) kapubejrir6t6l minimum 1.5 mdtene
cc) ftik egym6st6l minimum 7-10 m6tene
cd) r'illanyoszlopt6l 3 m6terre iiltethetok

(14) Ultet6ssel tortdno fap6tliis esetdn minden p6tliisra elofrt 6 cm trirzsiitm6roj i.i elonevelt
diszfa helyett 2 db. 3 cm-tdrzsritmiro jri gytimolcsfa is iiltetheto

(15) A polgiinnester p6tl6s ndlkiil engedilyezi a la kivdgris6t. ha az ingatlanon 60 m'?-kdnt

egy fa marad. Ebben az esetben az ingatlan teriiletdbe a telek teljes teriilete (az

ept.iletek alapteriilete is) besz6mitand6.

A nem kiizteriilet megnevez6sfi ingatlanon, engcd6ly n6lkiil kiv{gott Ih p6tkisa

(l) A polgarmester az enged6ly n6lkfili fhkivrigds esetdn rendelkezrk a fa p6tliis6r6l. annak
pdnzben tcirt6no megv6ltiisrir6l. A p6tldsi kcitelezetts6get pdnzbeli megv6ltrissal kell
teljesiteni. amennyiben a helyben tdrtdno 6s a fakiv6gdssal 6rintett ingatlan elotti
koztertileti zcildsiivban tdrtdno p6tlAsra nincs lehetosdg. P6tlasi kotelezettsdg tigy is
teliesitheto. hogy a p6tl6sra eloirt fa darabsz6miinak egy r6sz6t a kivrig6ssal drintett
ingatlanon tiltetik el. vagy a 8. N (13) a-c) pontja szerint ds a fenr-rmarad6 torzsiitmdrci
alapjan sziimitando. p6tland6 faegy'ed pedig pinzben viiltand6 meg.

e. !i
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(2) Ameruryiben a hat6srigi d<int6sben megrillapitott hatririd6n beliil a kivrigott frik utrin
sziiks6ges fatelepit6st nem, vagy csak r6szben teljesitett6k, akkor az e[ nem telepitett
sziimri fa helyett 15 napon beliili pdnzbeli megv6lt6s irhat6 ekj.

(3) A fatelepit6si kdtelezetts6g nem tekintendo teljesitettnek, ha a telepitett fa az iiltet6st
kdvet6 mdsodik veget6ci6s id6szak kezdetdn nem hajt ki. Ebben az esetben az
engeddlyes kdteles a fatelepitdst megism6telni vagy p6nzben megvriltani.

(4) Amennyiben az enged6ly ndlkiil kiv6gott f6k darabszrlma vagy tdrzsetm6r6je ut6lag
teljes kdnien nem 6llapithat6 meg, akkor a rendelkez6sre 6116 adatokb6l a
v6lelmezhet6 vagy kikdvetkeztethet6 sziimf f6kat egyenk6nt 30 cm tdrzs6tmdr6vel
kell v6lelmezni a fap6tl6si elj6r6sban.

(s) A kiv6gott fa visszap6tlilsiira telepitend6 f6k szrimanak meghataroz6s6hoz a kivrigott
Sssztdrzsiitmdr6 300 %-6t kell alapul venni.

(6) A p6tl6sra legal6bb 6 cm-es tdrzsiitmdr6jii f6k alkalmazhat6k. Minden p6tliisra elciirt 6
cm trirzs6tm6r6jii el6nevelt diszfa helyett 2 db. 3cm ldrzsatmdrdjii gyiim6lcsfa
iiltethet6. A kiv6g6s megfelel<i p6tl6sak6nt csak a termdszetes tov6bbndveked6s
feltdteleit biztosit6 talajba tiltet6s fogadhat6 el, vagy irhat6 el6. E k<irben az egy6b
mobil eszkdzbe - kiilon6sen kont6nerbe, talicskiiba, stb - val6 telepit6s nem vehet6
figyelembe.

(7) A polgirmester a fakiv6gassal 6rintett ingatlan tulajdonosdt k<itelezi a fa p6tl6s6ra,
el6nevelt d(szfa, vagy gyiimcilcsfa iiltet6s6re, illetve a fap6tlis pdnzben tdrtdn6
megv6lt6sara.

9. Ktizteriileten l6v6 fa pritlisa
l0.s

(1) Fet kiv6gni csak a jegyz6 6ltal kiadott joger6s enged6llyel 6s megalapozott indokkal
lehet, melyek az aldbbiak lehetnek:

a) kapubeil16 nyit6sa, mely m6shovii nem helyezhet6

b) egydb 6pit6si engeddllyel bir6 6pitdsi munka(pl. k<izmri fektet6s, kerit6salap 6pit6s,

elektromos hdl6zat 6pit6se), mely a koztertileti fa megtart6s6val nem megoldhat6

(2) A kdzteriileten l6v6 fa kiv6g6sa eset6n a kivigofi fa p6tkisiLr6l a kiv6gott fa
t6rzs6tm6rdjdnek mdsfelszeres m6rt6k6ben, els6sorban a kiv6gott fival azonos

helyrajzi sz6mu ingatlanon kell gondoskodni. A p6tl6sk6nt tiltetend6 elonevelt diszfa
darabszrimrit rigy kell kisz6molni, hogy a p6tLlsra el6irt, centim6terben megadott
rissa6rzs6tm6r6t megszorozzuk 1,S-tel, majd az eredm6nyt hattal kell oszlani. Ha az

eredm6ny nem eg6sz szdm, akkor felfel6 kell kerekiteni.

Amennyiben a fakiv6g6ssal 6rintett helyrajzi sziimon tdrt6no p6tldsra nincs lehetosdg,

illetve nem jel6lhet6 ki a p6tl6s helyszin6iil miis ingatlan, vagy az enged6llyel
rendelkez6 ezt kdri, a p6tl6si kotelezetts6g pdnzben v6lthat6 meg. A hat6s6g 6ltal a

(3)
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p6tlisra el6irt fa darabonk6nti kdltsdgdnek e rendelet l. fiiggel6k l.) pontja szerinti
6sszeg6t az 0nkormdnyzat Kdrnyezetv6delmi Alapj6ba kell befizetni.

(4) A p6tlds m6rt6ke cs6kkenthet6 a kertdszeti igazsrigtigyi szak6rt6i szakvdlemdnyben
meg6llapitott vitalitAsi 6rtdk figyelembe v6tel6vel.

(5) Ha a kdztenileten 6116 fa dlet-, vagy vagyonvddelmi okb6l tdrt6n6 kiv6grisa sztiks6ges,
a p6tl6si kdtelezettsdg a kiviigott fa darabszrimdval megegyezik. Ebben az esetben egy
kiv6gand6 fa p6tl6s6t I db minimum 6 cm trirzs6tm6r6jri el6nevelt diszfa iiltetds6vel,
vagy 1 db el6nevelt diszfa p6nzbeli megv6lt6s6val kell megoldani.

(6) Amennyiben a k<iztertileten 6116 fa kivrigrlsa kertdszeti szempontb6l igazolt egydb
okb6l elkeriilhetetleniil sziiks6ges, a p6tl6si kdtelezetts6g mdrtdke megegyezik a
kiv6gott fa darabsziim6val. Ebben az esetben egy kiv6gand6 fa p6ttisrit minimum 6 cm
tdrzs6tm6r6jri el6nevelt diszfa iiltetdsdvel, vagy 1 db el6nevelt diszfa p6nzbeli
megviiltiisiival kell megoldani.

(7) A (5) bekezd6s szerinti kertdszeti szempontb6l igazolt fakiv6gris ktil<indsen

a fa kiszarad6sa,
a fa kdzleked6sbiztons6got vesz€lyeziet6 elhelyezked6se, vagy
fert6z6s toviibbterjed6s6nek megakadiilyozrisa
okan fell6p6 fakivrlg6s.

(8) Ha a fa a p6tlas6t6l szimitott mdsodik veget6ci6s idoszak kezdet6n - vagy az azt
megel6z6 6vben - nem hajt ki, a p6tl6s eredm6nytelennek tekintendS.

(9) Eredmdny,telen p6tliis eset6n a lakiv6g6sra vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni,
ide6rtve az ijabb p6tlasi kdtelezdst is-

10. Kiizteriileten l6vd fa enged6ly n6lkiili kivig:lsa 6s ez alapjfn el6irand6 p6tl6sa
ll.$

(2) Amennyiben a helyben tort6n6 p6tl6sra nincs lehet6s6g, vagy nem jel6lhet6 ki a p6tl6s
helyszin6til mas kdztertileti ingatlan, a p6tl6si kdtelezettsdget p6nzben kell teljesiteni.

(3) A kivig6sra kertilt fa visszap6tl6sra telepitend6 fdk szrlLrnanak meghat6rozds6hoz
enged6ly n6lktili kivrig6s eset6n a kiv6gott dssztdrzsAtm6ro 300 yo-ii kell alapul venni.

A kivdgott fa visszap6tlis6ra telepitend6 f6k sz6mdnak meghataroz6s6hoz v6dett
fasorban engeddly ndlkiili kiv6g6s esetdn a kiv6gott 6sszt<irzsiitm6r6 500 %-rlt kell
alapul venni.

a)

b)
c)

(4)

(1) Amennyiben az enged6ly n6lktil kdzteriileten kivagoft frik darabszdma vagy
tdrzs6tm6roje ut6lag teljes k<inien nem 6llapithat6 meg, akkor a rendelkez6sre dll6
adatokb6l a v6lelmezhet6 vagy kikdvetkeaethet6 sz6mri f6kat egyenk6nt 30 cm
t<jrzs6tm6r6vel kell vdlelmezni a fap6tl6si eljar6sban.
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11. A kiizteriileten l6v6 cserje p6tl:isa
12.$

(1) Kdztertileten l6v6 cserje kiviigiisa eset6n a cserje p6tliisilt els6sorban helyben tdrt6n6
iiltetdssel kell megoldani.

(2) Amennyiben a helyben tdrtdn6 p6tl6s a helyszin adotts6gai miatt nem lehetsdges,
valamint nem jel<ilhet6 ki a p6tl6s helyszin6t.il mris ingatlan, vagy a kivdgiisi
engeddllyel rendelkezS rigy d6nt, illetve enged6ly n6lkiili cserje kiv6gdsa eset6n a
p6t[6s pdnzben viiltand6 meg.

(3) A kiv6gott cserje p6tl6srinak p6nzbeli megviilt6sa esetdn a kivrigott cserje tdvek
szerinti p6tl6siinak 6sszeg6t e rendelet I . fiiggel6k 2.) pontja tartalmazza.

(4) A kdzlertileten 1 m2 teriileti boritAst biztositott cserje kivdgiisa esetdn a p6tl6si
kdtelezetts6get a p6tliisra kalkukilt azonos teriileti boritist 4 db 40/60 m6retii
lombhullat6 cserje iiltet6ssel, vagy p6nzbeli megvdlt5ssal kell teljesiteni.

(5) Amennyiben az enged6ly n6lkiil kiiztertileten kiviigott cserj6k teriileti borit6sa ut6lag
teljes k6nien nem 6llapithat6 meg, akkor a rendelkez6sre 6116 adatokb6l a
v6lelmezhet6 vagy kikdvetkeztethet6 cserje teri.ileti boritast 5 m2-re kell v6lelmezni a
cserje p6tl6si eljrlrdsban.

12. Egy6b rendelkez6sek
13.S

(2) Az (1) bekezddsben foglaltak megszeg6se, Budapest F6varos XVI. keriileti
Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilet6nek a ktizrissdgi egyt.itt6l6s alapvet6 szabdtyair6l,
valamint ezek elmulasztiisanak jogkcivetkezm6nyeir6l sz,6l6 15/2013. (III. 8.)
dnkormiinyzati rendelete alapj6n szankcionilhat6.

14.S

(1) A fap6tl6si el6inis tiltet6ssel nem teljesithet6 a fds sziru nriv6nyek v6delm6rol sz6l6

korm6nyrendeletben meghatdrozottakon tril a kdvetkez6 fafajokkal:

a) p6fianyfeny6 (Ginkgo) noivarri egyede
b) kanadai hybrid ny6rfajok (Populus)
c) tuja 6s hamis ciprus fajok, oszlopos rirdkzdldek, illetve e rendelet alkalmaziis6ban

gytim6lcsfriva[.

Fap6tlis, cserjep6tl6s pdnzben tdrtdn6 megvriltrisa esetdn a hatiirozatban eloirt 6sszeget

a Budapest F6viiros XVI. kertileti Onkormdnyzat kdmyezetv6delmi Alapj6ba kell
befizetni.

(2)

(1) Kdztertileti z6ldteriileten 6s k6ztertileti z<ildfeltileten l6v6 gyepfeltiletre g6pkocsival
vagy m6s j6rmrivel behajtani, azon - a ki6pitett parkol6helyeket kiv6ve - parkolni
tilos, tov6bb6, a k6zteriileten f6t, cserjdt enged6ly n6lkiil kiv6gni, megcsonkitani,
gallyazn| valamint zdldfeltileten l6v6 gyepfeltiletben kdrt tenni tilos.
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III. Fcjezet
Z:irti rendelkez6sek

ls.s

(1) E rendelet 2017. szeptember ... 16p hat6lyba, ezzel egyidejiileg hatAlyat veszti
Budapest F6viiros XVL kertileti Onkormanyzat K6pvisel6-testiilet6nek a f6s szdru
ndv6nyek v6delm6rol, kivdgrisrir6l 6s p6tLisar6l sz6l6 2412015. 0X. 24)
cinkorm6nyzati rendelete.

(2) Folyamatban l6v6 tigyek eset6ben, amennyiben iigyf6lre n6zve kedvez6bb
rendelkez6seket lartalmaz, e rendelet szab6lyait kell alkalmazni.

Ancsin L{szl6
iegyzd

Kov6cs P6ter
polgdrmester



I]

Altakinos indoko16s

Jelen rendelettel Budapest Fdvaros XVI. Kerijleti Onkormiinyzat K6pvise16-testiilete a keriilet
kdzigazgatbsi hataran beliil talilhat6 fiis sz6ru ndv6nyek (frik 6s cserj6k) meg6v6s6nak,
haszn6latrinak fenntartesanak 6s visszap6tl6sriLnak szab6lyait kiviinja rdgziteni, a keriilet
lakossdganak egdszsdgesebb 6letk<iriilm6nyeinek megleremtdsdt c6lz6, megfelel6 mdrt6kii 6s

6llapotri zdldfeliileti rendszer kialakit6sa, valamint a kertilet zcildcivezeti jelleg6nek
meg6rz6se, fejleszt6s6nek el6segit6se 6rdekdben. A rendeletalkot6s Eur6pai Uni6s jogot nem
6rint.

l. $-hoz

A rendelet c6lj6t fogalmazza msg, felsorolva a c6l el6r6se 6rdek6ben sztiks6ges teend6ket.

2. $-hoz

A rendelet hatiiyitt tisztitzza. A f6s sz6ru ndvdnyek v6delmdr6l sz6l6 346/2008. (XII. 30.)
KormiiLnyrendelet (tovribbiakban Kr.) rendelkez6seivel <isszhangban a rendelet azokat az
eseteket szabAlyozza, amelyek nem tartoznak a Kr., vagy kiil<in t<irv6ny hat6lya al6. Nem
terjed ki tovribb6 a hatrilya a nem kdzteriileti ingatlanokon tal6lhat6 gytimrilcsf6ka.

3. $-hoz

Az egy6rtelmri ds egys6ges fogalomhaszndlat 6rdek6ben a paragrafus utalisokat tartalmaz
magasabb szintri jogszabrilyokban taLilhat6 fogalmakra, 6s defini6lja a rendeletben haszn6lt
szakmai kifejezdseket.

4. $-hoz

A rendelet hat6skriri szab6lyait t^rtaknazza, mely a nem kdZeriileti ingatlanokon tdrt6n6
fakiv6gris esetdn els6 fokon polg6rmesteri hatSsk<jrbe helyezi a ddnt6si kompetenci6t. A
fap6tl6s m6djanak, mdrtdk6nek helyi rendeletben tri(6n6 szabLlyozitsdra a felhatalmaz6st a

ktimyezet vddelm6nek 6ltaliinos szabdlyair6l sz6l6 1995. 6vi LIII. tdrv6ny 48. $ (2) bekezd6se
adja. Kdztertleti ingatlanokon t<jrt6n6 fa-6s cserjekivdg6s a Kr. alapj rin els6 fokon jegyz6i
hat6skdrbe tartozik. Amennyiben a fap6tlis nem, vagy csak rdszben teljesithet6, a p6tl6s
hety6be l6p6 kompenz6ci6 m6rt6k6nek meghatriroziis6ra vonatkoz6 rendelkezdsek
megalkot6sara a Kr. 8. $ (4) bekezddse ad felhatalmaziist.

5. $-hoz

Budapest XVI. keriilete zdlddvezeti jellegdnek meg<irz6se 6rdek6ben minden XVI. kerfileti
ingatlantulajdonos j6 gazda m6djara tdrt6n6 gondoskodisi kdtelezettsdgdt tartalmazza a fAs

szriLni ntiv6nyekre vonatkoz6an.

R6szletes indoko16s
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6. $-hoz

ingatlanokon f6k, cserj6k tiltet6si el6ir6saihoz ad iranymutatast eA nem kdzteriileti
paragrafus.

7. $-hoz

A kdzteriileti ingatlanokon frik, cserjdk iiltetdsi szabdlyait taglalja a paragrafus.

8-9. $-hoz

A nem k6zteriileti ingatlanokon vegzetl fakiv6g6sok esetk<irdt szabiiyozza. A fakivdg6si
k6relem, valamint a k6relem alapjan polg6rmesteri hat6skdrben hozott hatixozat
elengedhetetlen tartalmi elemei keriilnek felsorol6sra. A p6tl6si kdtelezetts6get differenci6ltan
szabLlyozza a rendelet a fa vesz{lyeztet6, valamint a kertdszeti szempontb6l indokoltan
kivigott fak p6tldsi szabilyait, figyelembe v6ve a frik szakdrtoi v6lemdnyben irt Allapot6t is.

Tutalm TTa az enged6ly ndlkiili fakiv6g6s, ds a telepit6s eredmdnltelens6ge eset6n teendtiket
a rendelet. MeghatArozza tov6bbri a p6nzbeli kompenzrici6 m6rt6k6t is.

Elet vagy, vagyonbiztons6got vesz6lyeztet6 okb6l tcirt6n6 fakiv6gds esetdn fa p6tl6s al6li
mentessdg szabiilya keriilt rdgzitdsre e paragrafusban.

10-ll. $-hoz

Kdzteriileten tal6that6 fap6tl6s m6rt6k6t, 6s m6dj6t a Kr. rendelkezdseit kieg6szitve
lartalrnazz^ a rendelet, figyelembe vdve a fa kiv6gris6nak indok6t ds a fa vitaliteset.
R6szletes el6ir6sokat lartalmaz a rendelet az dptletek iillag6t vesz6lyeaet6, egydb kert6szeti
okb6l indokolt, vagy engeddly n6lkiili fakivrigris eset6ben fell6p6 p6tl6sra ds a kompenz6ci6
dsszeg6re vonatkoz6an. A szabiiyozfrs figyelemmel van a kertdszeti szakv6lem6nyben
meg6llapitott vitalitrisi 6rt6kekre is, mely alapjrin a kiv6gand6 fa p6tl6s6ra el6irt darabszdm
csdkkenthet6.

12. $-hoz

A kciztertileteken vdgzett cserjekiv6g6s p6tl6sanak m6rt6k6t, 6s m6dj6t rrtalmazz4
figyelembe vdve a cserje kivdg6sanak indokit, a cserje fajtiilitt, a p6tlast helyettesit6
kompenz6ci6 esetkdr6t 6s dsszeg6t.

K6zteriileti z6ldteriileten l6v6
tilalmrit fogja rissze e paragralus

13. $-hoz

gyepfeliileten, illetve fas szani n6v6nyek krirokoz6srinak

14. $-hoz

Szabitlyozza a rendelet hat6lyba l6p6s6t, valamint a folyamatban l6v6 iigyekre vonatkoz6an
rendelkezik az tigyfdlre n6zve kedvez6bb szab6lyok alkalmazhat6s6gar6l.
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1. fiiggel6k a /2017. (... ...) dnkorm6nyzati rendelethez

1.) Kdzeriilet 6s nem kdztertilet megnevez6sri ingatlanokon, enged6llyel tdrtdn6
fakiv6g6s eset6n a fap6tl6si egysdgar, mint kompenziici6s int6zked6s m6rt6ke 6 cm-es
t6rzsiltm6r6vel rendelkez6 fa telepitdse eset6n egyar6nt brutt6 45.000 Ft/darab

2.) Kdzteriilet 6s nem kdrertilet megnevez6sri ingatlanokon, enged6ly ndlkiil tdrt6n6
fakivigris eset6n a fap6tl6si egysdgar, mint kompenz6ci6s int6zked6s mdrtdke 6 cm-es
tdrzs6tmer6vel rendelkez6 fa telepitdse eset6n egyariint brutt6 60.000 Ft/darab.

3.) E rendelet 12. $ (2) bekezddse szerinti cserjep6tl6si kdtelezetts6g p6nzbeli megv6ltdsa
eset6n a kiv6gott cserje z6ldfeliilet szerinti p6tl6srinak 6sszege:

Cserjep6tl6si k<itelezettsdg kompenziiliis6nak dsszege

A B

Lombhullat6 cserje
telepit6se eset6n

brutt6 12.000 Ft/m2
(4 db 40/60 m6retri
kont6neres cserje)
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2. fiiggel6k a 6nkormrlLnyzati rendelethez

F A K I V A G A S I E N G E D E L Y K E RE L E M

Budapest F6v6ros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pvisel6-testiilet6nek a fris szriru ndv6nyek
v6delm6r6l, kiv6gris6r6l 6s p6tklsrfu6l sz6l6 dnkorm6nyzati rendelete alapjriLn.

K6relmez6 neve:
Cime:
Telefonja:

K6pvisel6 neve (ha van)
Cime:
Telefonja:

Illet6kbdlyeg helye:
(3000 F0

Fakivigisi enged6ty kdrelemmel fordulok a Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormdnyzat
Polg6rmester6hez.

A fakivdgis helye (cim, helpajzi sz6m)

A teriilet tulajdonosrinak (tulajdonosainak) neve, cime:. .

Amennyiben a tertilet tulajdonosa nem azonos a k6relmez6vel, vagy az ingatlannak ttibb
tulajdonosa van, a fakiv6g6shoz hozzi\itnii al6ir6sa(i):

A falfak p6tl6s5t trirzsiitm6r6 alapjan iiltet6ssel / p6nzbeli megv6ltiissal / tiltet6ssel 6s p6nzbeli
megv6lt6ssal kiv6nom meglenni. (A megfelel6t kerjiik aldhtizni!)

sor-
sziim

A fa faja
Jelleg

(6lo/szttaz)

Tdrzs6tm616
(foldt6l szdmitott
1 m magass6gban)

Indokokis

I
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Melldklet: - Meghatalmazis (amennyiben meghololmazotl vcgt kdpttisel6 utjdn jdr et)
- A kiv6g6ssal 6dntett ingatlanr6l kdsztilt helyszinrajz

(bejelolve a kivdgandd ds a kivdgtis uldn megmaradd ftk helydt)

Budapest, 20...

k6relmezd aliirisa


