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BUDAPEST F6VAROS XVT. XNRUI,ETI ONKORMANYZAT
ALPOLGARMESTERE

Kiszah a 2017. szeptember 20. napjdn tartandd Kdpvisel1-testalefi tildsre!
Kdsz[tette; Gorbe Ldszl5 allattartdsi is mez6gazdasdgi tigtintdz6

Tdrgy: Javaslat a fds sziri nrivdnyek vddelmdr6l,
kiv6gris6r6l 6s p6tkisrir6l sz6l6 rendelet
megalkot6siira

Tisztelt K6pvisel6-testtlet!

Magyarorszig Alaptcirv6ny6nek XXI. cikke szerint Magyarorszdg elismeri 6s 6rvdnyesiti
mindenki jogi* az egdszs6ges ktimyezethez, illetve a XX. cikk (l) bekezd6se alapj6n
mindenkinek joga van a testi 6s lelki egdszs6ghez, tovibbi a (2) bekezdds kimondja, hogy ezl
a jogot Magyarorsziig tdbbek kdz6tt a kdmyezet vddelmdvel val6sitja meg.

A keriileti lakossrig szim\ra az egdszsdges, 6lhet6 komyezet biztosit6sa, a termdszeti
krimyezet vddelme, a levegotisztasdg javitasa 6rdek6ben elengedhetetlen a kertilet frls sz6ru
nciv6ny rillomiiLnyinak meg6vasa.
Ehhez olyan rendelet megalkotdsara van sziiksdg, mely mindenre kiterjed6en meghatArozza a
nem kdztertileti ingatlanon tort6n6 fakiv6giis szabdlyait. a keriiletben kiviigott f6s szani
ncivdnyek p6tldsiira vonatkoz6 egydrtelmii rendelkezdseket 6s az enged6ly n6lktili fakivrigris
6s p6tl6si kotelezetts6g elmulaszt6sa sor6n alkalmazhat6 jogk<ivetkezmdnyeket. Ezen kiviil
jelentos kiilonbsdget tesz a nem kcizteriileti ingatlan esetdben az engeddllyel 6s az engeddly
ndlkiil kivrigott fa p6tlisrinak mdrtdkdndl, ezzel a jogkoveto magatartiisra cisztcinozve a kertilet
lakosait, mivel az elsodleges cdl a keriilet zoldfelilleti drtdkdnek me96rzdse.

A javasolt rendelet-tervezet megalkot6sdt, ezzel egytll a fiis sz6rir n<iv6nyek vddelmdr6l,
kivdgdsrir6l ds p6tl6sdr6l sz6l6 2412015 . (IX. 24.) dnkorm6nyzati rendelet (tov6bbiakban:
Rendelet) hal6lyon kivt.il helyez6sdt egyszerre t6bb k6riilmdny is indokoltt6 teszi.
Ezek kozritt emlithet6, hogy a nem kdzteriileti ingatlan esetdben olyan p6tl6si kdtelezettsdget
dllapitsunk meg, mely j6val enyhdbb a jelenleg hatiilyos szabiiyoziLsnAl, ezriltal a kertilet
Iakosait arra osztondzziik, hogy engeddlyt kdrjenek a fa kiv6g6srira 6s ne enged6ly n6lkiil
tegydk azt, kockriztatva ezzel egy jelerlJros m6rt6kri p6tl6si kdtelezetts6get. Ennek megfelel6en
az enged6llyel tort6n6 fakiv6grls eset6n, nem kdzeriileti ingatlanon, ha p6nzben t<irtdnik a
megviiltiis, akkor a kor6bbi 60.000,- Ft-ot 45.000,- Ft-ra csdkkentjiik, tov6bb6 a kivdgott f6k
ossztdrzs6tmdrojdt 100 %-os mdrt6kben p6toltatjuk, a jelenlegi 150 % helyett. A k<izteriileti
ingatlan eseten marad a 150 %-os p6tl6s. viszont a p6tland6 fa 6rtdkdt itt is 45.000,- Ft-ra
cscikkentjtik.
Tovribbi v6ltoz6s, hogy a fakivdg6st nem kell indokolni a nem kdzteriileti ingatlanon, csak
akkor, ha a kivrigand6 fa torzs6tm6r6je a 20 cm-t el6ri. illetve meghaladja.

Jelentos v6ltozriLs, hogy fakivdgrisi enged6lyez6si elj 6riis keret6ben a nem koztertileti
ingatlanon a fakivdgds p6tl6s ndlkiil enged6lyezhet6, ha az ingatlanon 60 m2 --enk6nt egy fa
marad.
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A rendelet- tervezetben rij etemk6nt jelenik meg, hogy a kiv6gott diszfiikat gyiimcilcsf6kkal is
lehet p6tolni.
A rendelet -tervezet a jelenleg hat6lyoshoz hasonl6an a nem kciztertileti ingatlanon t6rtdn<i
fakivdg6s eseteben a K6pviselotestiilet a polg6rmesterre ruhivza ii a hatiiskdr6t.

A rendelet-tervezetet els6 olvasatban m6r 2017. junius 2l-dn trirgyalta a K6pvisel6-testtilet. A
26212017 (VI. 21.) Kt. hat6rozatban a Kdpvisel<i-testtlet felk6rte a Polg6rmestert ana, hogy a
rendelet-tervezetet a Pest Megyei Kormiinyhivatal Erdi Jiir6si Hivatala Kcimyezetv6delmi 6s

Termdszetv6delmi F6osztdlynak, mint az illet6kes krirnyezetv6delmi igazgatisi szervnek
vdlemdnyez6sre 6s a szomsz6dos onkormiinyzatoknak t6j6koztatrisul ktildje meg.

A Pest Megyei Korm6nyhivalal Erdi Jrir6si Hivatala Krirnyezetvddelmi ds Term6szetv6delmi
F6oszt6lya 2017. jtlius 27-6n kelt PE-06/KTF/260 57 -l12017 sz6mri Ievel6b6l kideriil, hogy a
rendelet-tervezetet a kormiinyhivatal kcirnyezetv6delmi szempontb6l elfogadja, azzal szemben
kifogdst nem emel.

A szomszddos <inkormiinyzatoknak 20i 7. jtlius 4-6n kertilt posti2iisra a rendelet'tervezet.
A Budapest Foviiros X. kertilet Kobdnyai Onkormrfuryzat polgarmestere, Koviics R6bert a
trijdkoaat6sul megkapott rendelet-tervezetre 2017. augusztus 31-6n kelt W30015/1120171Iil.
sz6mri level6ben tdbbek kdzott az alitbbi dszrev6telt tette: A rendelettervezet nem tartalmaz
eltalanos szabiiyozitsl a fap6tl6s mikdntj6re, a fap6tkis eredm6nyess6gdre (mrisodik veget6ci6s
id6szakban tdrtdnS kihajtas) vonatkoz6an, hanem az kiilc,n-ktildn szerepel az egyes cimek alatt.
A lentiekre tekintettel kieg6szit6sre javasolom a rendelettervezet ll. $ (3) ds (4) bekezd6sdt,
ugyanis a kdaertileten l6v6 fa engeddly ndlkiili kiv6grisnak 6s p6tlisnak rendelkezdsei nem
utalnak vissza kordbbi rendelkezdsekre. ezdrt nem szabiilyozott, hogy a fap6tlis milyen faval -
pdld6ul 6 cm tdrzsritm6rdjri - tdrt6nhet 6s a p6tlds mikor eredm6nyes.
Kovdcs R6bert megfontolasra javasolta a ttlzott csonkit6s szab6lyainak a megalkot6s6t is, hogy
trilzon csonkitas esetdn az engeddly ndtkiili iakiv6g6s szabdlyait mely esetben kell alkalmazni.

A jogalkot6sr6t sz6l6 2010. 6vi CXXX.
hatiisvizsg6lat osszefoglal6sa:

t6rv6ny (Jat.) 17. $-6ban foglalt el6zetes

A v69rehajt6s felt6telei:
A rendelet-tervezet az Onkormrinyzat sztrnira minimrilis tdbbletfeladatot jelent.
A tdrsadalmi hat6sok iisszefoglaLisa:
A rendelet-tervezet a kertilet k6zigazgalisi tertiletdn szab|lyozott keretek kdz6 szorilla a

fakivagrlsokat, mely maga ut6n vonja a p6tlisi kotelezetts6get, meg6rizve a fa6llomany
nagysiigrit. Az indokolatlan fakivdgrisok megakad5lyoz6sa a jovS generici6t is szolgilja.
T{rsadalmi ktilts6gek:
A rendelet-tervezet a tdrsadalom szitm|ra tovdbbi kcilts6get nem jelent.
Kiilts6gvet6si hatrisok:
A rendelet-tervezet biztositja, hogy a kiv6gott faegyedek p6tl6sa az egyed kert6szeti 6rt6k6nek
figyelembe v6tel6veI tdrt6njen, igy a kertilet fadllom6nya hosszabb tavon is fennmaradjon.
Eg6szs6giigyi hatfsok:
A rendelet-tervezetben foglaltak vdgrehajt6sanak k6vetkezt6ben a leveg6min6sdggel egyiitt a

Iakossrig eg6szsdge is javul.
Kiirnyezeti hatisok:
A tarillom6ny fenntart6sa, esetleges ncivel6se kedvez6en befoly6solja a kertilet
leveg6min6s6gdt 6s h6hadaftasAt, emellett a varosk6p javul6sa is viirhat6.
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Kdrem a tisztelt Kdpviselo-testiiletet, hogy a rendeletet elfogadni sziveskedjen!

Rendeleti javaslat: Budapest F<ivdros XVI. kertileti Onkormiinyzat K6pviselo-testiilete
megalkotja a liis szdrf n6v6nyek vddelmdr6l, kiv6gdsar6l ds p6tl6sar6l
sz6l6 ...12017. (... ...) dnkorm6nyzati rendeletdt.

(Elfbgad6sa min6sitett sz6tdbbs6get ig6nyel az SzMSz. 18. $ (2) bek. a)
pontja alapjan)

Budapest. 201 7. szeptember 12.
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l. melldklet: Rendelet-tervezet
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Budapest F6v6ros XVI. Keriileti Onkormf nyzat K6pvisel6-testiilet6nek
..12017. (......) tinkorm6nyzati rendelete

a f:is szdrri niiv6nyck v6delm616l, kivrigrisrirr5l 6s p6tLlsd16l

Budapest F6vriros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pvisel6-testiilete a k<imyezet v6delm6nek
dltaliinos szab6lyair6l sz6l6 1995. 6vi LIII. tdrv6ny 46. $ (1) bekezd6s c) pontjriban, valamint
48. $ (2) bekezd6sdben kapott felhatalmazin alapjin, a Magyarorszig Alaptdrv6ny6nek 32. cikk
(1) bekezdds a) pontjriban meghat6rozott feladatkcirdben eljiirva a kdvetkez6ket rendeli el:

. I. Fejezet
AltaLinos rendelkez6sek

l A rendelet c6lja
1.$

E rendelet c6lja a fris szSni ndvdnyek rongrikisdnak, 6rt6ke csdkkends6nek 6s pusztitasrinak
megakadiilyoz6sa, a zdldteriileti 6s z<jldfeliileti teriileteken a nrivdny6llomiiny indokolatlan
megsztindsdnek, kdrosod6siinak megelSz6se, elharit6sa, 6s a bekdvetkezett kiirosod6s
csokkentdse, valamint az indokoltan megszrin<i zdldteriilet, z<ildfeliilet ncivdnyiillomrinyanak
p6tl6s6r6l val6 gondoskod6s.

2. A rendelet hatrilya
2.$

(l) E rendelet hat6lya kiterjed:
a) a Budapest Fovriros XVl. kertileti Onkorm i.rr.y zat (a tov:ibbiakban: OnJ<ormiinyzatl

tulajdon6ban l6v6 zdldtertiletekre, f6kra 6s cserj6kre, valamint egydb belteriileti
zdldfeltileteke;

b) az dnkormrinyzat helyi jelent6s6gr.i termdszeti 6rtdkeire;
c) a nem kozteriilet megnevezdsii ingatlanon ril[6 f6kra ds cserj6kre.

3. Ertelmez6 rendelkez6sek
3.$

E rendelet alkalmaz6s6ban:
l. A /apdtlds pdnzbeli megvdltirs asszege: az egysdgitr 6s a sztiks6ges fap6tl6s

darabsz6mdnak szorzata
2. Cserjep6tlds. A kivrigott, vagy kiv6gand6 cserje p6tkisara a tertileti boritottsag

arriny6ban el6irand6 tertileti boritotts6got hiirom 6ven beltil biaosit6 cserje telepitdse
3. Elinevelt dtszJa: minimtm 6 centimdter torzs:itm6rojii k6tszer iskolazott, sorfa

min6sdgii faiskolai anyag.
4. Engeddlykateles cserjekivitgdsj Kdzteriileti ingatlanon a cserje tertileti boritottsrig

megsziifltetes6t eredmdnyez6 cserje kiv6ges szrind6ka

(2) E rendelet hatiilya nem terjed ki:
a) a f6s sz6ru ndv6nyek vddelm6rSl sz6l6 korm6nyrendelettel szabiiyozotl esetekre;
b) az erdSr6l 6s az erd6 v6delm6rol, valamint a termdszet v6delm6r6l sz6l6 tdrv6nyek

hatiilya al6 tarto zo fds sz6r[r nciv6nyeke;
c) az elt6r6 szabillt meg6llapit6 kiil<in t<irv6ny hatblya al6 tartoz6 f6s sz6ni ndv6nyeke;

d) a nem kdzteriilet megnevez6sri ingatlanon 6116 gytimdlcsf6ka.
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5. Engedily kateles Jakivdgds: nem k<jztertileti ingatlanon e rendelet alkalmazrisriban a
gyiimcilcsfdn kiviil minimum 5 cm tdrzs6tm6r6vel rendelkez6 lombhullat6, illetve
minimum 10 cm tdrzsiitm6r6vel rendelkezo 6r<ikz<jld f6s sz6ni ndvdny kiv6gds6nak
sziinddka, kdztertileti ingatlanon minden minimum 3 cm tdrzsiitmdr6vel rendelkez6 f6s
sz6rt nrivdny kivrig6sanak szand6ka

6. Eredmdnytelen pbtlds: a hat6s6gi hatri(ozattal elrendelt fap6tkls, mely a hat6s6gi
hatiirozatban megadott id6pontig nem ered meg.

7. Fa jelentds mdrtdkii csonkltdsa: olyan mdrtdkr.i beavatkoz6s a fa 5'llagiba, mely annak
toviibbi nriveked6s6t visszafordithatatlanul megakad|lyozza. vagy ellehetetleniti a fajra
jellemzo habitus kialakul6s6t, vagy eg6szsdgi dllapotiinak romliisrihoz, illetve a fa
pusztul6siihoz vezet.

8. Fap6tkis: a kivrigdsra keriilo fa p6tl6srira, tdrzs6tm6r6j6nek ar6ny6ban meg6llapitott
szdml 6s tcirzs6tmdrojt, tov6bb6 a rendeletben megiillapitott mdrt6kben elonevelt fa
telepitdse, illatve ennek pdnzbeli megv6lt6sa

9. Fapitldsra kritelezett szemily. nem kriztertileti ingatlanon a fakiv6g6ssal drintett ingatlan
tulajdonosa, illetve tulajdonosai, kdzteriileti ingatlanon a fakivrigrisi enged6llyel, illetve
fakivrigrisi enged6ly n6lkiil f6t kiviigott szem6ly

10. Fatelepltds; nagy lombkoron6t n6vel6, viirostiir6, el6nevelt diszfa tiltet6se.
ll. Fds szitr ndvdny; a f6s szdru ndvdnyek v6delm6r6l sz6l6 korm6nyrendeletben

meghatarozott fogalom.
12. Gyiimalcsfa: emberi fogyasztdsra vagy egydb hasznosit6sra kertilS gytimdlcsddrt

termesztett 6s gondozoft fa, kiv6ve: di6fa, szelidgesztenyefa, mandulafa, t6rdk
mogyo16la 6s diszfrinak nemesitett gytmdlcsfdk.

13. Kertiszeti szakvdlemdny: jogszabrilyban meghatdrozott jogosultsriggal rendelkezo
szakdrt6 vagy szervezet altal vegzett, a f6k korara, eg6szs6gi 6llapotara, t6rbeli
elhelyezked6s6re stb. vonatkoz6 vizsgdlaton alapul6 szak6rt6i javaslat a fa
fenntart6s6val, meg6v6s6val vagy kiviig6siival kapcsolatban, mely javaslatnak a fds
sz6nl n<iv6nyekre vonatkoz6 vitalitrisi 6rt6ket (6letkdpess6g) is tartalmaznia kell.

14. Kert.szerii haszndlat: boz6tmentesitds, krisz6-fut6 nrivdnyek karbantartiisa,
ingatlanhatifuon beliil tartAsa, gondoziisa,5cm-t el nem 615 sarjr6l, magr6l kelt f6s sz6rri
tjulatok elt6volit6sa. (pl: borosty6n, vadszolo, tatiiriszalag vagy vads6ska, hajnalka,
trombitafolyondar, loncfdldk, lilaak6c, koml6, sz6l6, bdlvany4asarjak, ak6cfasarjak,
meggyfasarjak, orgonasarjak, zcildjuharfa magoncok, eperfa magoncok, ostorfa
magoncok)

15. Kazrcriilet: az az iilarni vagy helyi dnkorm6nyzati tulajdonban 6116, kdzhaszn6latra
szol9616 foldteriilet, amelyet az ingatlan-nyilviiLntartiis ekk6nt tart nyilvdn.

16. Tilrzsritmdr6: a fa 1 m6teres magassagban mdrt etmdrdje, centimdterben sziirnolva
17. Vdrostiir1 fa. a kdros krimyezeti hatdsoknak (pl. leveg6szennyezds, talaj-, talalviz

szemyezettsdg, s6zris) ellenril16 fafajta.
18. Vegetdci6s iddszak: a rtigyfakad6s 6s a lombhull6s kdzdtti id6szak.
19.Vddeu fasor; a kiemelt kozc6hi zrjldtertiletekrol sz6l6 1411993. (IV. 30.) F6v. Kgy.

rendelet melldklet6ben szereplo kcizteriileti fasor.
20. Z,old/blalet; biol6giailag aktiv nov6nyzettel boritott ted.ilet, ahol a term6talaj ds az

eredeti altalaj, illetve a talajk6pzo k6zet kcizoft nincs egy6b m6s rdteg.
21. Zdldteriilet; az orszirgos teleptildsrendez6si ds 6pitdsi kdvetelmdnyekrot sz6l6

kormiiLnyrendeletben meghatarozott fo galom.



4. Hatriskiiri 6s egy6b szabdlyok
4.S

(1) Az e rendeletben meghatdrozott valamennyi jogosults6g ds kdtelezetts6g megiillapit6sa
kozigazgatAsi hat6s6gi tigy, ds Budapest F6varos XVl. kertilet Onkormanyzata
Kdpvisel6-testiilet6nek (a tov6bbiakban: K6pvisel6+estiilet) hatrlsk6rdbe tartozik. A
K6pvisel6-testiilet e hat6sk6r6t Budapest F6v6ros XVI. kertlet polgriLrmesterdre (a
tov6bbiakban: polg6rmester) ruhinza it. A polgrirmester els6fokt drint6se ellen a

K6pvisel6-testtilelhez fellebbez6s nyijthat6 be.

(2) Nem ktizter leti ingatlanon 6116 5 cm tdrzsitmdr6t el nem 616 sarjr6l, magr6l kelt
fiissz6rri irjulatok eltdvolit6srlra, ennek elmulasadsa eset6n a fdsszart novdnnyel
rendelkezni jogosultat a f6ssz6ru nciv6ny kiv6g6sara kdtelezi a polgrirmester.

(3) Nem kcizteriileti ingatlanon 6116 fa esetdn a polg6rmester a fis szitri ndvdnnyel
rendelkezni jogosultat a f'6s szdrri nciv6ny kiv6giisrira k6telezi, ha a f6s sz6ru ntiv6ny az
6let- vagy vagyonbiaonsrigot veszdlyezteti, 6s e veszdly mrlsk6nt nem hririthat6 el.

(4) A polg6rmester eljiir6s6ra a kdzigazgatdsi hat6s6gi elj6r6s 6s szolgdltat6s riltal6nos
szab6lyair6l s2616 2004. 6vi CXL. tdrv6ny (tov6bbiakban Ket.) rendelkezdsei az

irrinyad6k.

(5) A ktjaeriileten t6rt6n6 fa- 6s cserje kivrig6s6t a fAs szir(t ndv6nyek v6delm6r6l sz6l6
kormrirryrendelet alapjdn a n6v6ny helye szerinti illetdkes jegyzo enged9lyez| a

k<izteriileti ingatlanon kiv6gott fa- 6s cserje p6tlis6r6l e rendeletben meghatiirozottak
szerint kell gondoskodni.

II. Fejezet
Eljd16si szabilyok

(l)

(2)

5. A ziildteriiletek 6s ztildfeliiletek fenntartisa, meg6visa
s.s

Az OnkormriLny zal kdzigazgatitsi hatiiriin beliil gondoskodni kell a zdldteriileteken 6s

zdldfeltileteken tal6lhat6 liis sz6ni ndv6nyrillomriny me96rz6sdr6l, 6s n6vel6s6rol, ennek

drdekdben a tulajdonos kdteles a tulajdon6ban l6v6 zdldtertileteket 6s zdldfeliileteket:

a mindenkori szakmai szempontoknak megfelel6en karbantartani vagy karbantartatni,
a k6rokoz6kt6l, a k6rtev6kt6[ 6s szakszer[itlen kezeldsektol meg6vni, tovibb6
fej leszteni, megfelel5en fenntartani ds feltj itani.

Az (1) bekezd6s szerinti karbantartrisnak minSstil kiildnrjsen a f6s sz6ru nciv6ny

a) fajtatulajdonsdgainak ds noveked6si jellemz6inek megfelel6 metszdse, i!it6sa,
b) 6ntdzdsi lehet6s6gdnekbiztositdsa,tov6bb6
c) eltiivolitiisakisz6rad6s eset6n.

(3) A g6pkocsi behajt6k kivdtel6vel biztositani kell a telekhatrir vagy a jdrda 6s az uttest
kdzotti kciaeriileti z<ildfeliilet f'ennmaradds6t ds 6ps6 gdt.

a)

b)
c)
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(4) Amennyiben a nem kdzteri.ileti ingatlan vagy ingatlanrdsz a talaj vagy a nrivdnyzeti
viszonyai miatt (ktil<in6sen a felszini vagy talajviz, vagy fut6homok miatt), illetoleg a
hasznrilat m6dja kovetkezt6ben a telepiil6si k6myezetre k6ros hatiist, illetve kedvez6tlen
hatiist gyakorol, a kedvez6tlen viszonyok megsziintet6se 6rdek6ben (k0l6nosen
tcirmel6k, bont6si anyag, hulladdk 6s szemdt eltdvolit6sa, boz6tirt6s, tereprendez6s,
sarjr6l, magr6l kelt tjulatok eltAvolitesa, illetve megfelel6 nriv6nyzet telepitdse) az
drintetl ingatlan tulajdonosrit a polg.irmester kotelezi az ingatlan be nem dpitett rdszdnek
kertszerii kialakitrisara, hasznrilatrira.

(5) A belteriileti, be6pitett, Budapest F6viiros Kcizgyiildsdnek 5012015. (1. 28.) szrimri
halarozatixal elfogadott Budapest Fovaros Telepiildsszerkezeti Terve szerinti Lke-l
vagy Lk-2 6pitdsi dvezetbe taxtoz6 ingatlan tulajdonosa gondoskodni kdteles az
ingatlanon 80 m2-kdnt egy darab fa tiltetdsdr6l vagy fenntartiis6 rol. Az e bekezd6sben
tbglalt kdtelezettsdgnek az ingatlan tulajdonosa e rendelet hatrilybal6p6s6t6l sz6mitott 5
even beltil koteles eleget tenni.

6. A flik 6s cserj6k telepit6se 6s v6delme
A nem ktizteriileti ingatlanon tiirt6n6 f6k 6s cserj6k iiltet6se

6.$
(l) A lak66pt.ilett6l, illetve ingatlan hat6r6t6l:

a) a 2 m6temdl alacsonyabbra megndv6 cserjdt, illetve srivdnyt legalilbb I mdtene,
b) a fa termetii drdkzdldeket, a 2 mdtem6l magasabbra megn6v6 cserj6t, illetve sdvdntt

legal6bb 1,5 m6terre,
c) f6t legal6bb 3 mdterre

kell tittetni.

(2) Kidpitett kerit6s megl6te eset6n a stiv6ny fekvdse szerinti ingatlan tulajdonosa vagy
haszn6l6ja koteles a s<iv6n1't folyamatosan gondozni illetve megakad6lyozni a sdvdny
atndvdsdt a szomsz6d ingatlaniira, tovAbbe kdteles biztositani, hogy a kidpitett kerit6s
karbantarthat6 legyen.

(3) Aki a (2) bekezd6sben foglaltakat megszegi k6relemre indult eljar6sban a polgifu'mester a
sovdny karbantart6siira, visszanyiriis6ra, gondozdsrira k<itelezi az'ngatlan tulajdonos6t,
vagyonkezelojdt, yagy az ingatlanon l6vo f6s sziirri ncivdnyekkel b6rmely jogviszony
alapjdn rendelkezni jogosult szemdl)'t (a tovabbiakban egyttt: haszndl6).

(4) Az (1)-(2) bekezddsekben meghatArozott iiltetdsi szabdlyok alkalmazdsakor figyelemmel
kell lenni a fiis szarri n<iv6nyek v6delmdr6l sz6l6 kormdnyrendeletben foglalt
rendelkez6sekre is.

(s) Az (l) bekezd6sben foglaltak megszeg6se esetdn a polg6rmester 6 cm t<irzsritm6r6ig a fa
dtiiltetdsdre kotelezi a hasznril6t.

7. A kiizteriileti ingatlanon ttirt6n6 fdk 6s cserj6k iiltet6se
7.S

Kdztertileten fdt, cserjdt iiltetni a fasorlenntart6 hozz'jdrul{stwal lehet. Az Onkormanyzat
tulajdon6ban ell6 kdzteriileti ingatlanon a fasorfenntart6 a polgrirmester.



8. A nem ktizteriileti ingatlanon 6116 fa enged6llyel tdrt6n6 kivigisa 6s prStldsa
8.S

(1) A f6t kivdgni, e rendelet alapjrin defini6lt gyilmdlcsfan kivtil csak a polgiirmester joger6s
enged6lye alapj6n lehet. Fakivrig6sra enged6ll.t minden esetben k6rni kell, azonban
megalapozott indokokist csak abban az esetben sziiks6ges csatolni, ha a fa trirzs6tmdr6je
meghaladja a 20 cm-t.

(2) A kiviigiisra okot ad6 kdri.ilmdny(ek) igazolitsfua a szabad bizonyit6s elve mellett
szakvdlem6ny, 6pit6si-bont6si engeddly, fdnyk6pek csatol6sa is eloirhat6.

(3) Az engeddly irrinti k6relemnek - melynek fbrmanyomtatvdnya e rendelet 2
ftigget6k6ben tal6[hat6 - tartalmaznia kell az al6bbiakat:

a) a kdrelmezo nevdt 6s lakcim6t (sz6khely6t);
b) a kiv6g6s indok6t; ha a fa t6rzs6tm6roje meghaladja a20 cm-t
c) kivrigand6 frival rendelkezni jogosult(ak)nak a kiv6g6shoz va\6 hozzijrulo

nyilalkozatAt;
d) az 6rintett ingatlan cim6t, helyrajzi szdmir/';
e) a kivigdssal drintett ingatlanr6l k6sziilt helyszinrajzot, melyen be kell jelcilni a

kiv6gand6 6s a kiv6g6s ut6n megmarad6 fa (fak) helydt;
1) a kivdgand6 fa darabsziim6t, faj6t annak I m magass6gban mdrt tcirzsdtmdrdjdt;
g) k6relmezo nyilatkozat6l a p6tlas m6djar6l.

(4) A fakiv6grisi engeddly irdnti kdrelemhez gazdastgi tiirsasiigok esetdn az elj6r6sra
jogosult szemdly vagy szemdlyek al6irrisi cimpdldanya m6solatban csatoland6.

(5) A polg6rmester a fakiv6g6s engeddlyezdsi elj6rris keret6ben, illetve a 8. $ (8)
bekezd6sdben foglalt esetben rendelkezik a fa p6tlisrir6l, annak pdnzben tortdn6
megv6lt6sar6l. A ddntdsnek tartalmaznia kelt a kivdg6s indokdt e $ (1) bekezddse esetdn

6s a p6tl6sk6nt eliiltetend6 elonevelt la darabsz6m6t, faj dt, a p6tl6s hataridej6t, illetve
esetlegesen a pdnzbeli megv6ltiis 6sszeg6t, valamint a befizet6s hataridej6t is.

(6) Amennyiben a nem kdaertilet megnevez6sti ingatlanon 6116 fa kiv6g6sa nem 6let-,
illetve vagyonvddelem miatt sziiks6ges, a kiv6gott fak p6tl6srir6l a kiv6gott fa
tdrzsatmdrojdnek 100 %-os m6rtdk6ben gondoskodni kell.

(7) A kivdgand6 fa p6tliskdnt iiltetend6 el6nevelt la darabsz6m6t rigy kell kisz6molni, hogy
a p6tldsra eloirt, centim6terben megadott 6ssztdrzs6tm6rot hattal kell osztani.

(9) A polgrirmester a la tulajdonos6t a (8) bekezdds szerinti kdtelezettsdgdnek teljesit6sdre

5

(8) Az 6let-, illetve vagyonbiztons6got veszdlyeztet6 fa kiv6gdsrit a tulajdonos vagy kezel6
- amennyiben a vesz6ly elh6rit6s6ra mds lehet6sdg nincs - kdteles halad6ktalanul
elvdgezni. A veszdly elhriritrisa 6rdek6ben elv6gzett fakivrig6st 3 napon beliil ir6sban be
kell jelenteni a polg6rmesternek. A bejelentdsben (kerl6szeti szakvdlem6nnyel,
t6nykdpfelvdtellel vagy egy6b hitelt 6rdemlo m6don) igazolni kell a fakivrig6s
indokoltsdgdt. Az indokolatlan, vagy be nem jelentett fakiv6gds engeddly n6lki.ili
fakiviigdsnak min6stil. A f6s szriru niivdnynek az 6let-, vagy vagyonv6delmi okb6l
tcirtdnt kivrig6sa esetdn, a polgiirmester a tulajdonost a p6tl6sra kdtelezi a (11)
bekezddsben vagy a (13) bekezd6sben el6irt m6don.
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felsz6litja. Amennyiben a tulajdonos az elet- yagy vagyonbiztonsiigot vesz6lyeztet6 fa
kivrig6srir6l, illetve eltrivolit6sar6l hatriridon beliil nem gondoskodik, a polgiirmester
int6zkedik a sziiksdges munkiik - a tulajdonos kdlts6gdn tcirt6n6 - elrendel6s6re.

(10) A polgiirmester a (9) bekezddsben foglaltak alapj6n kiv6gott, illetve elt6volitott fa
p6tliis6t elrendeli. A hat6s6g iiltal a p6tl6sra eloirt fa darabonk6nti kdltsdgdt e rendelet 1.

ftiggeldk l.) pontja tartalmazza.

(13) Amennyiben a p6tl6s tiltetdssel tdrtdn6 kdmyezeti feltdtelei a fakiviigrissal drintett
ingatlanon nincsenek meg, akkor a p6tl6s p6nzbeli megv6lt6srit irja el6 a polg6rmester.
Ezen kivtil a fennmarad6 darabsziimri fa a krjztertlet tulajdonosdnak hozzitjttrul{sdval a

fakiv6gr{ssal drintett koztertileti ingatlan el6tti kdzteriileti zdldsrivra is tiltethet6 az alitbbi
vdd5t6volsrigok betart6s6val :

a) Kis lombkoron6t ndvel6 fa telekhat6rt6l 6piilett<il minimum 2,0 m6tene
aa) lak6hdz ajtaj6t6l, ablakAt6l minimum 2,5 m6tene

kapubejar6t6l minimum 0,8 m6tene
f6k egym6st6l minimum 4 mdterre iiltethet6k

Kozepes lombkoron6t ncivel6 la telekhat6rt6l dpi.ilettol minimum 2,5, mdtene
l*ohaz ajtajatol, ablaket6l minimum 3,0 mdtene
kapubej6r6t6l minimum 1,0 mdtene
fak egym6st6l minimum 5 m6terre
villanyoszlopt6l 3 mdterre iiltethet6k

Nagy lombkoron6t nrjvelo fa telekhatrirt6l 6piilett6l minimum 3,0 mdtene
lak6h6z ajtajet6l, ablak6t6l minimum 3,5 mdtene
kapubejar6t6t minimum 1,5 mdterre
fAk egym6st6l minimum 7-10 m6terre
villanyoszlopt6l 3 mdterre iiltethetok

(14) Ultetdssel t6rtdn6 fap6tl6s eset6n minden p6tlesra el6irt 6 cm trirzs6tm6r6jii el6nevelt
diszfa helyett 2 db 3 cm trirzsritm6rdjii gyUmdlcsfa is tiltethet6, azzal, hogy amennyiben
a diszfit gyiimdlcsfiival p6tolj6k 6s ez a gytimcilcsfa 5 6ven beli.il elpusztul, aa fjabb 3

cm torzs6tm6r6jii f6val p6tolni kell.

(15) A polg6rmester p6tl6s ndlkiil enged6lyezi a fa kiv6g6s5t, ha az ingatlanon 60 m2-k6nt

egy f-a marad. Ebben az esetben az ingatlan teriilet6be a telek teljes tertilete (az dpiiletek
alapteriilete is) besz6mitand6.

ab)
ac)
b)
ba)
bb)
bc)
bd)
c)
ca)
cb)
cc)
cd)

(l l) Ha a nem kdzteriilet megnevez6sri ingatlanon 6116 fa kiv6gdsrit el6id6z6 6let- vagy
vagyonvddelmi ok a kdrelmez6nek nem felr6hat6, vagy ha a fa kivrig6sa a fa kiszdrad6sa
miatt sziiksdges, a p6tl6si kdtelezetts69 a kiviigott fa darabsz6miival egyezik meg. Ebben
az esetben egy kivdgand6 fa p6tlds6t minimum 6 cm trirzs6tm6r6jri el6nevelt fa (kiv6ve
invaziv fa) iiltet6sdvel. vagy 1 db. el6nevelt la pdnzbeli megviiltris6val kell megoldani.

(12) Amennyiben a nem kdZeriilet megnevez6sii ingatlanon 6116 fa kivdg6srit el6iddz5 6let-,
egdszs6g- vagy vagyonv6delmi ok a kdrelmezonek felr6hat6, a sz6mitand6 p6tLis a
kivrigott f6k tdrzs6tm6rdjdvel azonos.



A nem kOzteriilet megnevez6sii ingatlanon, enged6ly n6lkiil kiv{gott fa p6tl6sa

(1) A polg6rmester az enged6ly ndlktili lakivrig6s eset6n rendelkezik a fa p6tl6sAr6l, annak
pdnzben tdrt6n6 megviilt6s6r6l. A p6tkisi kdtelezettsdget pdnzbeli megviilt6ssal kell
teljesiteni, amennyiben a helyben tcirtdn<i 6s a fakiv6giissal 6rintett ingatlan el6tti
kdztertileti zcilds6vban tdrtdno p6tl6sra nincs lehetosdg. P6tl6si ktitelezetts6g rigy is
teljesithet6, hogy a p6tlasra el6irt fa darabsziim6nak egy r6szdt a kiv6giissal 6rintett
ingatlanon iiltetik el, vagy a 8. $ (13) a-c) pontja szerint 6s a fennmarad6 ttirzs6tm6r6
alapj6n szimitand6, p6tland6 faegyed pedig pdnzben v6ltand6 meg.

(2) Amennyiben a hat6s6gi d6nt6sben megdllapitott hatirid6n beliil a kiv6gott fik utan
sztiksdges fatelepit6st nem, vagy csak rdszben teljesitettdk, akkor az el nem telepitett
szdmri fa helyett l5 napon beliili p6nzbeli megvdlt6s irhat6 el6.

(3) A fatelepitdsi kotelezetts6g nem tekintend6 teljesitettnek, ha a telepitett fa az iiltetdst
kovet6 m6sodik veget6ci6s idoszak kezdetdn nem hajt ki. Ebben az esetben az

engeddlyes k<jteles a fatelepit6st megism6telni vagy p6nzben megv6ltani.

(4) Amennyiben az enged6ly ndlkiil kiv6gott f6k darabsziima vagy tdrzsAtmdr6je ut6lag
teljes kcir[ien nem 6llapithat6 meg, akkor a rendelkezdsre 6116 adatokb6l a v6lelmezhet6
vagy kikdvetkeztetheto szAmir f6kat egyenkdnt 30 cm torzs6tmdr6vel kell v6lelmezni a

fap6tl6si eljar6sban.

(s) A kiv6gott fa visszap6tlesara telepitend6 fiik sziimanak meghataroz6s6hoz a kivdgotl
6ssztcirzs6tmdro 300 yo-al kell alapul venni.

(6) A p6tl6sra legaldbb 6 cm-es tdrzs6tm6r6jii filk alkalmazhat6k. Minden p6tl6sra eloirt 6

cm tdrzsetmer6jri el6nevelt diszfa helyett 2 db. 3 cm tdrzs6tm6r6jri gytimdlcsfa iiltethet6.
A kivdg6s megfelel6 p6tl6sak6nt csak a termdszetes tov6bbndvekedds feltdteleit biztosit6
talajba tiltet6s logadhat6 el, vagy irhat6 elo. E ktirben az egy€b mobil eszkOzbe -
kiil6n6sen kontdnerbe, talicskiiba, stb - val6 telepitds nem vehet6 figyelembe.

(7) A polgdrmester a fakivdgrissal 6rintett ingatlan tulajdonos6t kritelezi a fa p6tl6sira,
elonevelt diszia, vagy gylimcilcsfa iiltet6s6re, illetve a fap6tLis pdnzben tcirt6n6
megviilt6sara.

(8) Fa jelent6s mdrtdkfi csonkit6sa M adott fa enged6ly n6lktili kivdg6s6val egyendrt6kri
tev6kenys6gnek min6siil.

9. Ktizteriileten l6v6 fa p6tldsa
10. $

(1) F{it kivagni csak ajegyz6 6ltal kiadott joger6s enged6llyel es megalapozolt indokkal lehet,

melyek az al6bbiak lehetnek:

a) kapube6ll6 nyit6sa, mely m6shov6 nem helyezhet6

7

$9
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b) egydb 6pitdsi enged6llyel bir6 dpitdsi munka (pl. kdzmri fektet6s, kerit6salap dpitds,
elektromos h6l6zat 6pitdse), mely a kdztertileti fa megtart6s6val nem megoldhat6.

(2) A kdzteriileten l6v6 fa kiv6gdsa esetdn a kiv6gott fa p6tl6srir6l a kiv6gott fa
t6rzs6tm6r6jdnek m6sf6lszeres mdrtdk6ben, els6sorban a kiv6gott f6val azonos helyrajzi
szdmri ingatlanon kell gondoskodni. A p6tl6skdnt iiltetend6 el6nevelt diszfa darubszimht
tigy kell kisziimolni, hogy a p6tliisra el6i(, centim6terben megadott 6ssztdrzs6tm6r6t
megszorozzttk 1,5+el, majd az eredmdny,t hattal kell osztani. Ha az eredmdny nem eg6sz
sziim, akkor felfel6 kell kerekiteni.

(3) Amennyiben a fakivdgrissal drintett helyrajzi szdmon tdrtdn6 p6tliisra nincs lehet6s6g,
illetve nem jel6lhet6 ki a p6tl6s helyszindiil m6s ingatlan, vagy az engeddllyel
rendelkezo ezt kdri, a p6tl6si kdtelezettsdg pdnzben v6lthat6 meg. A hat6srig dltal a
p6tl6sra el6irt fa darabonk6nti kdlts6g6nek e rendelet l. fiiggel6k l.) pontja szerinti
osszeg6t az Onkorm6nyzat K<imyezetvddelmi Alapj6ba kell befizetni.

(4) A p6tl6s m6rtdke csdkkenthet6 a kertdszeti igazs6giigyi szakdrt6i szakvdlem6nyben
megiillapitott vitalit6si 6ndk figyelembe vdteldvel.

(5) Ha a ktiztertileten 6116 fa 6let-, vagy vagyonvddelmi okb6l tdrt6n6 kiv6g6sa szUksdges, a

p6tl6si k<itelezetts6g a kiv6gott fa darabsziimdval megegyezik. Ebben az esetben egy
kivrigand6 fa p6tl6s6t 1 db minimum 6 cm tdrzs6tmdrojfi el6nevelt diszfa iiltet6s6vel,
vagy 1 db el6nevelt diszfa pdnzbeli megvdltiisiival kell megoldani.

(6) Amennyiben a kdztertileten 6116 f'a kiv6g6sa kertdszeti szempontb6l igazolt egy6b okb6l
elkeriilhetetleniil sziiksdges, a p6tl6si kdtelezetts6g m6rtdke megegyezik a kiv6gott fa
darabszrim6val. Ebben az esetben egy kiv6gand6 t'a p6tldsdt minimum 6 cm
tdrzs6tmdrojri el6nevelt diszfa iiltetdsdvel, vagy I db el6nevelt diszfa pdnzbeli
megv6ltiisdval kell megoldani.

(7) A (6) bekezd6s szerinti kert6szeti szempontb6l igazolt fakiv6gris kiildnrisen

a fa kiszriradrisa,
a fa krizleked6sbiztons6got vesz6lyeztet6 elhelyezked6se, vagy
fert6z6s tov6bbterjed6s6nek megakad ly ozisa
okan fell6p6 fakiv6gds.

(8) Ha a fa a p6tl6s6t61 sz6mitott m6sodik veget6ci6s id6szak kezdet6n - vagy az azl

megelSzo 6vben - nem hajt ki, a p6tliis eredm6nltelennek tekintend6.

(9) Eredmdnltelen p6tl6s esetdn a fakivdg6sra vonatkoz6 szab6lyokat kell alkalmazni,

ide6rtve az ujabb p6tl6si kotelezdst is.

10. Kiizteriileten l6v6 fa enged6ly n6lkiili kivrigisa 6s ez alapjrln el6irand6 p6tl6sa
11. $

a)

b)
c)

(l) Amennyiben az enged6ly ndlkiil k<izteriileten kivrigott fli4< darabsz6ma vagy

tdrzsiitm6rdje ut6lag teljes kdrr.ien nem 6llapithat6 meg, akkor a rendelkezdsre 6116

adatokb6l a v6lelmezheto vagy kiktivetkeztethet6 szimri fiikat egyenk6nt 30 cm

torzs6tm6r6vel kell v6lelmezni a fap6tl6si eljar6sban.
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(2) Amennyiben a helyben tcirt6n6 p6tldsra nincs leheros6g, vagy nem jel<ilhet6 ki a p6tl6s
helyszinetl m6s kozteriileti ingatlan, a p6tl6si kdtelezetts6get p6nzben kell teljesiteni A
hat6s6g riltal a p6tliisra eloirt fa darabonk6nti kdltsdg6nek e rendelet l. fuggeldk 2.)
pontja szerinti cisszegdt az O*ormdnyzat Krirnyezetvddelm i Alapjaba kell befizerni.

(3) A kiv6grisra kertilt fa visszap6tl6sra telepitendo f6k sziim6nak meghat{rozitsdhoz
enged6ly ndlkiili kiv6g6s esetdn a kiviigott dsszttirzsiitmdro 300 %-at kell alapul venni.

(4) E paragrafus (3) bekezdds6ben foglaltak szerint, a kdzteriileten enged6ly n6lktili fa
kiv6g6sa eset6n a kiv6gott fa p6tl6sar6l a kivSgott fa t6rzs6tm6r6j6nek hdromszoros
m6rt6kdben, els<isorban a kiv6gott f6val azonos helyrajzi sz6mri kdzteriileti ingatlanon
kell gondoskodni. A p6tl6skdnt iiltetendo el6nevelt dfszfa darabszrim6t rigy kell
kisz6molni, hogy a p6tl6sra eloirt, centimdterben megadott cisszt<irzs6tmdr6t
megszorozzuk 3-mal, majd az eredm6nyt hattal kell osztani. Ha az eredm6ny nem eg6sz
sz6m, akkor lellele kell kerekiteni.

(6) E paragrafus (5) bekezddsdben foglaltak szerint, a kciztertileten enged6ly ndlktili fa
kivrigrisa esetdn a kiv6gott fa p6tl6sar6l a kiv6gott fa tiirzs6tm6rdj6nek dtsztjrds
mdrt6k6ben. els6sorban a kiviigott fiival azonos helyrajzi sz6mri k<jzteriileti ingatlanon
kell gondoskodni. A p6tleskdnt tiltetend6 el6nevelt diszfa darabsz6m6t irgy kell
kisz6molni, hogy a p6tl6sra el6irt, centim6terben megadott dssztdrzs6tm6r6t
megszorozzuk 5-tel, majd az eredmdny.t hattal kell osztani. Ha az eredmdny nem eg6sz

szdm. akkor felfel6 kell kerekiteni.

(7) Ha a fa a p6tl6srit6l szrimitott m6sodik veget6ci6s id6szak kezdet6n - vagy az aZ
megelozo 6vben - nem hajt ki, a p6tlds eredm6nytelennek tekintend6. Ebben az esetben

az iiltet6st meg kell ism6telni.

(8) Fa jelent6s mdrt6kri csonkit6sa az adott fa engeddly ndlkiili kivrig6s6val egyen6rtdkii
tev6kenys6gnek min6siil.

ll. A ktizteriileten l6v6 cserje pr5tLisa
12. S

(l) Kdztertileten ldv6 cserje kiv6gdsa eset6n a cserje p6tliisiit elsrjsorban helyben t6rt6no
i.iltetessel kell megoldani.

(2) Amennyiben a helyben tortdn6 p6tles a helyszin adotts6gai miatt nem lehets6ges,

valamint nem jel<ilheto ki a p6tl6s helyszindtil miis ingatlan, vagy a kiv6g6si engeddllyel
rendelkez<i rigy dont, illetve enged6ly n6lkiili cserje kiv6g6sa eset6n a p6t[6s pdnzben

vriltand6 meg.

(3) A kiv6gott cserje p6tl6s6nak p6nzbeli megvdltiisa esetdn a kiv6gott cserje tovek szerinti
p6tl6sanak cisszegdt e rendelet L ftiggeldk 3.) pontja tutalmazza.

A kdzteri.ileten I m2 teriileti borit6st biztositott cserje kiviig6sa esetdn a p6tl6si(4)

(5) A kivrigott fa visszap6tl6siira telepitend<i frik szSmdnak meghat6roz6s6hoz vddett
fasorban enged6ly n6tkiili kiv6g6s eset6n a kivdgott 6ssztdrzs6tmdrd 500 %-il kell alapul
venni.



(5) Amennyiben az engeddly ndlkiil ktizteriileten kiv6gott cserjdk teriileti boritdsa u16lag
teljes k<irtien nem 6llapithat6 meg, akkor a rendelkezdsre 6116 adatokb6l a v6lelmezhet6
vagy kikcivetkeztethet6 cserje teriileti borit6st 5 m2-re kell v6lelmezni a cserje p6tlesi
eljrir6sban.

l0

kdtelezettsdget a p6tl6sra kalkul6lt azonos tertileti boritist 4 db 40/60 m6retri
lombhullat6 cserje tiltet6ssel, vagy pdnzbeli megvillt6ssal kell teljesiteni.

12. Egy6b rendelkez6sek
13. s

14. $

(1) A fap6tl6si eloir6s tiltetdssel nem teljesitheto a fris szrirri ndvdnyek v6delm6r6l sz6l6
kormiinyrendeletben meghatilrozottakon ttl a kcivetkez6 fafajokkal:

a) pdfrrinyfeny<i (Ginkgo) n6ivaru egyede
b) kanadai hybrid ny6rfajok (Populus)
c) tuja 6s hamis ciprus tajok, oszlopos drdkzdtdek, illetve e rendelet alkalmaz6s6ban

gyflmdlcsf6val.

(2) Fap6tl6s, cserjep6tlds p6nzben tdrt6n6 megv6ltiisa eset6n a hatdrozatban el6irt dsszeget a

Budapest F6varos XVI. kerijleti Onkormdnyzat Krimyezetv6delmi Alapj6ba kell
befizetni.

III. Fejezet
Zd16 rendelkez6sck

15.

(l) E rendelet a kihirdetdst kciveto napon ldp hatrilyba. ezzel egyidejiileg hatdly6t veszti

Budapest Fovaros XVI. kertileti Onkorm6nyzat Kdpvisel6-testiiletdnek a fiis sz6rt
n<iv6nyek v6delm6rol, kiv6grisar6l 6s p6tlis6r6l sz6l6 2412015. (IX.24.) onkorm6nyzati

rendelete.

(2) Folyamatban l6v6 tigyek eset6ben, amennyiben iigyfdlre ndzve kedvezrlbb

rendelkezdseket tartalmaz, e rendelet szabSlyait kell alkalmazni

$

Ancsin L6szki
jegzd

Kovdcs P6ter
polgdrmester

(1) Kozteri.ileti zdldtertileten ds kcjztertileti zrildfeliileten l6v6 gyepfeliiletre g6pkocsival
vagy mris jdrmrivel behajtani, azon - a kidpitett parkol6helyeket kivdve - parkolni tilos,
tovribbd, a kdztenileten f6t, cserj6t engeddly n6lkiil kiv6gni, megcsonkitani, gallyazni,
valamint zoldfeliileten l6v6 gyepieltletben k6rt tenni tilos.

(2) Az (1) bekezddsben foglaltak megszegdse, Budapest F6varos XVI. kertileti
Onkorm5nyzat K6pviselo-testiiletdnek a kdzciss6gi egyiitt6lds alapvet6 szab6lyair6l,
valamint ezek elmulaszt6sanak jogkdvetkezmdnyeir6l sz6l6 1512013. 0ll. 8.)
onkormrinyzati rendelete alapjdn szankcion6lhat6.
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AltaLinos indokokis

Jelen rendelettel Budapest F6vriros XVI. Kertileti Onkormrinyzat K6pvisel6-testiilete a kertilet
ktizigazgat6si hatrir6n beliil tal6lhat6 fris sz6ru n<iv6nyek (fak 6s cserjdk) meg6v6s6nak,
haszn6latiinak fenntart6siinak 6s visszap6tl6siiLnak szabrilyait kiviinja rcigziteni, a keriilet
lakoss6g6nak eg6szs6gesebb 6letkortilm6nyeinek megteremtds6t c6lz6, megfelel6 mdrt6kii 6s
rillapotri zcildleltileti rendszer kialakitrisa, valamint a keriilet zdldcivezeti jelleg6nek meg6rzdse,
fejleszt6s6nek el6segitdse drdek6ben. A rendeletalkot6s Eur6pai Uni6s jogot nem 6rint.

R6szletes indokolds

l. $-hoz

A rendelet celjit fogalmazza meg, felsorolva a cdl el6r6se drdek6ben sztiks6ges teendoket

2, $-hoz

A rendelet hal6ly6l liszlitzza. A f6s sz6ru ndv6nyek v6delm6r6l sz6\6 346/2008. (XII. 30.)
Kormiinyrendelet (tov6bbiakban Kr.) rendelkez6seivel dsszhangban a rendelet azokat az
eseteket szab6lyozza, urtelyek nem tartoznak a Kr., vagy kiildn t6rv6ny hatrilya al6. Nem
terjed ki tovribbri a hatrilya a nem kdzteriileti ingatlanokon tal6lhat6 gyiimcilcsfiika.

3. $-hoz

Az egy6rtelmii 6s egys6ges fogalomhaszndlat drdekdben a paragrafus utalasokat lartalmaz
magasabb szintii jogszabiilyokban talilhat6 fogalmakra, 6s defini6lja a rendeletben haszndlt
szakmai kifejezdseket.

4. $-hoz

A rendelet hat6sk6ri szabdlyait tutalmazza, mely a nem kdzteriileti ingatlanokon tci(dn6
fakiv6g6s esetdn els6 lokon polgdrmesteri hat6skdrbe helyezi a ddnt6si kompetenciAt. A
lap6tles m6djanak, mdrt6k6nek helyi rendeletben tdrtdn6 szabalyozitsttra a felhatalmaz6st a

ktimyezet v6delm6nek 6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 1995. 6vi LIII. t6rv6ny 48. $ (2) bekezd6se

adja. KriZeriileti ingatlanokon tdrt6no fa-6s cserjekiv6gis a Kr. alapjrin els6 fokon jegyz6i

hat6skcirbe tartozik. Amennyiben a fap6tles nem, vagy csak r6szben teljesithet6, a p6tl6s
hely6be I6p6 kompenziiLci6 mdrtdkdnek meghatdrozirsfua vonatkoz6 rendelkezdsek

megalkotds6ra a Kr. 8. $ (4) bekezd6se ad felhatalmaz6st.

5. $-hoz

Budapest XVI. kertjlete z<ildovezeti jellegdnek megorz6se 6rdek6ben minden XVI. kertileti
ingatlantulajdonos j6 gazda m6djrira tort6n6 gondoskodAsi kdtelezettseget 1artalfiazza a f6s
szrirri ndvdnyekre vonatkoz6an.
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6. $-hoz

ingatlanokon f6k, cserjdk tiltetdsi el6irrisaihoz ad irrinymutat6st cA nem kozteriileti
paragrafus.

7. $-hoz

A kdzteri.ileti ingatlanokon f6k, cserjdk iiltetdsi szab6lyait taglalja a paragrafus.

8-9. $-hoz

A nem kdaertileti ingatlanokon vegzett fakiv6gdsok esetkdr6t szabAlyozza. A fakiv6g6si
kdrelem, valamint a kdrelem alapj6n polgdrmesteri hat6skdrben hozott hatfurozat
elengedhetetlen tartalmi elemei kerijlnek felsorol6sra. A p6tl6si kdtelezetts6get differenci6ltan
szabilyozza a rendelet a fa veszelyezlet6, valamint a kert6szeti szempontb6l indokoltan
kiviigott frik p6tl6si szabilyait, figyelembe v6ve a f6k szak6rt6i v6lem6nyben irt 6llapot6t is.
Tartalmazza az engeddly n6lkiili fakivrlgis, 6s a telepit6s eredmdnytelens6ge eset6n teend6ket
a rendelet. Meghatirozza tov6bb6 a pdnzbeli kompenz6ci6 mdrt6k6t is.
Elet vagy, vagyonbiztonsegot veszdlyezteto okb6l tort6no fakiv6gris eset6n fa p6tl6s al6li
mentess6g szab|lya keriilt rdgzit6sre e paragrafusban.

10-11. $-hoz

Kozteriileten tal6lhat6 fap6tl6s m6rt6k6t, ds m6djet a Kr. rendelkez6seit kiegdszftve
tartalmazza a rendelet, figyelembe v6ve a fa kivrlg6s6nak indok6t 6s a fa vitalit6srit.
Rdszletes eloir6sokat tartalmaz a rendelet az dpiiletek iillag6t vesz6lyezteto, egy€b kertdszeti
okb6l indokolt, vagy enged6ly n6lkiili fakiv6g6s eset6ben felldp6 p6tl6sra 6s a kompenz6ci6
cisszeg6re vonatkoz6an. A szab6lyoz6s figyelemmel van a kertdszeti szakvdlem6nyben
megiillapitott vitalit6si drt6keke is, mely alapjrln a kiv6gand6 fa p6tl6srfua el6irt darabsz6m
cs<ikkentheto.

12. Q-hoz

A k6zteriileteken v6gzett cserjekivrigils p6tlisrinak mdrtdk6t, ds m6dj6t lartalmazza,
figyelembe vdve a cserje kiv6grisrinak indokiit, a cserje lajt6j rit, a p6tl6st helyettesito
kompenz6ci6 esetkdr6t 6s <isszegdt.

Kiizteriileti z6ldteriileten I6v6
tilalmrit fogja <issze e paragrafus

13. $-hoz

gyepfeliileten, illetve f6s sz6r[ ndv6nyek krirokoz6sanak

14. $-hoz

A fap6tlSs iiltet6ssel trirt6n<i teljesit6se sor6n nem alkalmazhat6 fafajokr6l ad t6j6koztat6st.

15. $-hoz

Szabttlyozza a rendelet hatiilyba l6p6s6t, valamint a folyamatban l6v6 iigyekre vonatkoz6an
rendelkezik az iigyf6lre n6zve kedvez6bb szabdlyok alkalmazhat6s6g6r6l.
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1 . fiiggel6k a 12017 . (.....) dnkormiinyzati rendelethez

l.) Kdzteriilet 6s nem krjzteri.ilet megnevezdsri ingatlanokon enged6llyel, illetve a 8. S (8)
bekezdds6ben foglaltak szerint 3 napon beltil, bejelentds alapjin vdgzelt fakiv6g6s eset6n
a fap6tlisi egys6grir, mint kompenz6ci6s intdzkedds mdrt6ke 6 cm-es t6rzs6tm6r6vel
rendelkezo fa telepit6se eset6n egyardnt brutt6 45.000 Ft/darab."

2. ; Kriaerulet 6s nem koaeriilet megnevezdsr,i ingatlanokon, engeddly ndlkiil tirrt6no
fakivdgris eset6n a lap6tl6si egysdg6r, mint kompenziici6s int6zkedes mdrtdke 6 cm-es
tcirzs6tm6rovel rendelkez6 fa telepit6se eset6n egyariint brutt6 60.000 Ft/darab.

) E rendelet 12. S (2) bekezd6se szerinti cserjep6tlasi kdtelezettsdg pdnzbeli megv6lt6sa
esetdn a kiv6gott cserje zdldfeliilet szerinti p6tl6siinak 6sszege:

Cserjep6tl6si kritele zettsd kom enz6l6s6nak ossze e

3

B

Lombhullat6 cserje
telepit6se eset6n

brutt6 12.000 Ft/m2
(4 db 40/60 m6retii
kont6neres cserje)



l.l

2. fuggeldk a rinkorm6nyzati rendelethez

FAKIVAGASI ENGEDELYKERELEM

Budapest F6vriros XVI. kertileti 0nkormiinyzat Kdpvisel<itestijlet6nek afds sz6r1nciv6nyek
vddelm6rol, kivdg6srir6l 6s p6tl6s6r6l sz6l6 <inkormrinyzati rendelete alapj6n.

K6relmez6 neve
Cime:
Telefonja: Illet6kbdlyeg helye:

(3000 Fr)
K6pvisel6 neve (ha van): Cime
Telefonja:

Fakiv6grisi enged6ly kdrelemmel lbrdulok a Budapest F6v6ros XVl. kertileti Onkormdnyzat
Pol iirmester6hez.

A tertilet tulajdonos6nak (tulajdonosainak) neve, cime

Amennyiben a teriilet tulajdonosa nem azonos a k6relmez6vel, vagy az ingatlannak tdbb
tulajdonosa van, a fakiv6g6shoz hozz616rul6 aliir6sa(i):

A falfak p6tl6s.it torzs6tm6ro alapjrin iiltetdssel I pdnzbeli megv6lt6ssal / tiltetessel 6s pdnzbeli
megv6ltdssal kivdnom meglenni. (A megfele16t kdrjtik aldhizni!)

Melldklet: - Meghatalmaz6s (amennyiben meghatalmazott vagy kepviselS tjan jdr et) -

A fa faja Jelleg
(elolszdraz)

T<irzsiitmdr5
(ft,ldt6l szdmitott
1 m magass6gban) IndokoL{s

sor I

sza'rn I

I

I I

A fakivdgrls helye (cim, helyrajzi sz6m): ...............

I
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A kivrig6ssal 6rintett ingatlanr6l kdsziilt helyszinrajz
(bejelalve a kivltgandd ds a kivdg/ts utdn megmaradd fdk helydt)

k6relmez6 al6irdsa
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Ugyintez6: SzOll6sy-Nagy Anett

MAcser-Kovacs Dalma

Moln6r Lili

Be16nyi Zsombor

Nemeth Orsolya

03,
T6rgy: Budapest FovAros XVl. keruleti
onkorm6nyzat K6pviselo-testillet6nek 262t2e17.
(Vl. 21.) Kt. hat6rozatar6l kesziitt kivonata 6s a

fasszeru n6v6nyek vedelmer6l, kivagdsar0l es
p6tlase16l sz6l6 rendelet tervezete

Hiv. sz6m: 3119357 -1 12017.

(

Telefon: (06-1 ) 478-4400 N4ell6klet: -

XVI. ker. PolgdrrnLe rul.eri [ fivatal

201/ AU6 0 3KovAcs P6ter
polg{rmester f olI .,,/- l!

Budapest F6v6ros XVl. kerUleti Onkormenyzat
lgazgatasi 6s 0gyf6lszolgdlati lroda

u/€

Budapest

Havashalom u. 43. fszt. 10

1163

Tisztelt Polg6rmester Url

A v6lem6nyez6sre megkilldott Budapest F6varos XVl. keruleti Onkormanyzat Kepviseld-testuletenek

2642U7. (Vl. 21.) Kt. hat6rozatar6l keszult kivonatat es a fdsszdru ndvenyek v'delm€r61, kivAgas1rd es
p6 eserd szol6 rendelet tervezetet a Pest Megyei Kormdnyhivatal Erdi J6r6si Hivatala Kornyezetvedelmi

es Termeszetv6delmi Foosztalya (a tovabbiakban: Jarasi Hivatal) elfogadja.

A Jiriisi Hivatal felhivja a figyelmet a kdrnyezet vedem,nek altabnos szabelyair6l sz6ld 1995. evi

Llll. torveny (a tovebbiakban: Kvtv.) lV. fejezet6nek figyelembe v6telere.

Kerem t6jekoztatasom szives tudomesul v6tel6t

Budapest, 2017 . )illus 27

b6 Zsolt j6resi hivatalvezet6

,}
:.1

I ,r,
I t\.

nev6ben 6s megbiz6sdb6l;

\

dr. Oroszin6 dr. Polner nga

loosztalyvezeto-helyettes

Kdrnyezelvedelmi es Termeszetvedelmi F6osdaly
'1072 Budapest, Nagy Di6fa utca 10-12.

Teletoni (0dl ) 478-4400 Fa* (06-1) 47&4520
E-mail: zoldhalosag@pest.gov.hu Web: httpJ/www.kormanyhivatal.hu/hu/pest



KOBANYA

KcvScs P6ter
Polgdrmester trjr
r6sz6re

Budapest F6vlros XVL Keriileti Onkorm6nyzat

Budapest Fov6ros X. kerulet K6banyai Onkormany
Polg6rmestere

Wllrl i tv6i't

Tiirgy: f6s sz6ri nriv6nyek v6delm6r6l sz616
rendelettervezet v6lem6nyez6se
Iktat6szamr K/3001.5 / 7 / 20 17 /lll
i gyint6z6 z Kerman Kitti
Telefon: 06 1 4338 383

:3/79357-5/2077

,1f, mell

4,) )Jtf 4lF
(1,)
l'Lr^- .3(6/2. o

/r,*,-x
:.: : ;,, i .1.-,:,'-'"1.'i Hivat8l

Budapest
Havashalom utca 43.
7763 *dY;""i;r

aJz
I

El68d6

Tisztelt Polgermester Ur!

A fiis szirf nriv6nyek v6delm6r6l, kiv{g;isir6l 6s p6tl:isdr6l sz6l6 rinkormilnyzati rendelettervezet [a
tov:ibbiakban: rendelettervezet) tdj6koztatasul tdrt6n6 megktild6s6t krjsz6nettel vettem.

A rendelettervezet nem tartalmaz SltalSnos szabAlyozAst a fap6tl6s mik6ntj6re, a fap6tliis
eredm6nyess6g6re (misodik veget6ci6s id6szakban tdrt6n6 kihaitdsJ vonatkoz6an, hanem az ktilcjn-kiil<in
szerepel az eryes cimek alatt. A fentiekre tekintettel kieg6szit6sre javasolom a rendelettervezet 11. $ (3) 6s

(4) bekezd6s6t uryanis a kdztertileten l6v6 fa enged6ly n6lktili kiv:igiisiinak 6s p6fl5s6nak rendelkez6sei
nem utalnakvissza kor6bbi rendelkez6sekre, ez6rt nern szab6lyozott, hogy a fap6tlSs milyen f6val - p6ld{ul
6 cm t6rzsiitm6r6jfi - titrt6nhet, 6s a p6tliis mikor eredm6nyes.

Megfontolisra javasolom a tflzott csonkitds szabSlyainak a megalkotlsdt is, hory hilzoft csonkftis eset6n
az enged6ly n6lktili fakivdg6s szabdlyait mely esetben kell alkalmazni.

Bizom benne, hogy v6lem6nyemmel el6seg(tettem munk5j6t, 6s hozzA tudtam iirulni a rendelet
megalkotdsdhoz.

Budapest 2017. augusztus ,,

i:lc$z;inl

Udvdzletl.el, (L
Kov6cs R6bert

c!

1102 Budapest. Szent Ldszl6 ter 29. I Levdlcim: 1475 Budapest, Pf. 35

Telefon, +36 14338 2Ol Fax:+3614338221 I www.kobanya.hu I E-mail: polgarmester@kobanya hu

Q/s

az 610 vdros

Kiz{risi ok miatt kijeldlt hat6segk6nt a Budapest F6v6ros X. kertilet K6bdnyai Onkorm6nyzat Jegyz6je az
elmflt 6vekben szamos esetben eljiirt a Budapest XVI. keriilet kdzigazgatSsi tertilet6n, amely sor6n
alkalmaznia kellett a most hatilyon kivril helyezni szdnd6kozott Budapest F6viros XVI. Kertileti
OnkormSnyzat K6pvisel6-testtilet6nek a f6s szini ntiv6nyek v6delm616l, kiv;lgfsAr6l 6s p6tliisdr6l sz6l6
24 /2015. [X.24.J cinkormenyzati rendelet6t.
A k6b6nyai hat6sig az elj;ir;isa sorin szimos esetben tapasztalta az tigyfelek r6sz6r6l felmeriil6
felhfborodSst a p6tlSsi k6telezetts6g tflzott m6rt6k6re vonatkoz6an, amely miatt benyliitott fellebbez6sek
folytiin m:isodfokri eljirds lefolytatiisira is sor kertilt, ez6rt kiikin iidvrizlend6nek tartom, hogy a kriztertileti
6s nern kriztertiieti ingatlanokon t<irt6n6 p6tlSsi ktitelezetts6g enyh6bb a jelenlegi szabilyozSsnil, valamint
az enged6llyel tdrt6n6 fakivSg6s p6nzbeni megvdltis5nak tisszege is cs<ikken.

ry 20it Alj[i ] 1" .,L.'a'i.,


