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El6terjesztoi Inditv6ny a 2. napirendi ponthoz

Tisztelt K6pvise[6-testtlet!

A Javaslat a fds sz6rri ntivdnyek vddelm6r6l, kivdgrisrir6l 6s p6tlis6r6l sz6l6 rendelet
megalkot6srira vonatkoz6 eloterjesa6shez az al bbi el6terjesa6i inditvdnyt teszem.

Inditviinyozom, hogy a rendelet tervezet 2.$ (1) bekezdds szcivege az el6terjesa6sben szerepl6
sztiveghez k6pest a lakoss6g r6szdre drthet6bb megfogalmaz6s miatt a kdvetkezok szerint
keriiljrin elfo gadiisra:

2.$ (1) E rendelet hatrilya kiterjed:
a (2) bekezd6sben foglalt kiv6tellel - a Budapest xvl. keriilet kdzigazgatisi hatrlrrin beliil
minden ingatlanra, azok teljes fiis szdrri niiv6nydllomainy6ra, kiildntis tekintettel az
dnkorm6nyzat helyi jelent6s6gii term6szeti 6rt6keire, fiiggetleniil att6l, hogy
tulajdonosa - iizemeltetdje, b6rl6je, haszon6lvez6je, hasznikija - term6szetes szem6ly,
jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezti szewezet.

Inditviinyozom, hogy a rendelet tervezet 8.$ (3) bekezdds c) pont szdvege az el6terjesadsben
szereplo szdveghez kdpest a lakossrig r6sz6re 6rthetobb megfogalmaz6s miatt a kcivetkezok
szerint keriiljon elfogadrisra:

8.$ (3) c) fapritLisra kiitelezett szem6ly(ek)nek a fa kivdgdsh oz val6 hozzijfir 6
nyilatkozatrit;

Inditvrinyozom, hogy a rendelet tervezet 8.$ (3) bekezdds g) pont szdvege az el6terjeszt6sben
szerepl6 szciveghez k6pest a lakossdg rdsz6re 6rthet6bb megfogalmazds miatt a kdvetkez<ik
szerint keriiljcin elfogad6sra:

8.$ (3) g) fapritlisra kiitelezett szem6ly nyilatkozatdt a prltlds mr5dj{rrll.

Inditv6nyozom, hogy a rendelet tervezet 9.$ (3) bekezdds szdvege az el6terjeszt6sben szerepl6
szdveghez kdpest a lakoss6g r6sz6re drthetobb megfogalmaz6s miatt a kdvetkez<ik szerint
kertilj 6n elfo gad6sra:

9.$ (3) A fatelepit6si ktitelezetts6g nem tekintend6 teljesitettnek, ha a telepitett fa az
iiltet6st kdvet6 m:isodik veget:icitis id6szak kezdet6n nem hajt ki. Ebben az esetben a



fap6tlisra ktitelezett szem6ly ktiteles a fatelepit6st megism6telni vagy p6nzben
megviltani.

Inditv6nyozom, hogy a rendelet tervezet 14.$ (1) bekezdds c) pont szdvege az el6terjesztdsben
szerepl6 szdveghez k6pest a lakossSg r6sz6re 6rthet<ibb megfogalmazds miatt a kcivetkez6k
szerint kertiljon elfogadrisra:

14.$ (l) c) tuja 6s hamis ciprus fajok, oszlopos iirtikziildek.

InditvilLnyozom, hogy a rendelet tervezet 2 szimi fliggel6k szdvege az el6terjesa6sben
szerepl5 szdveghez k6pest a lakosstig rdsz6re 6rthet6bb megfogalmaz6s miatt a k<ivetkez6k

szerint keriiljrin elfogad6sra:

2. fi.iggel6k a dnkormiinyzati rendelethez

FAKIVAGASI ENGEDf LYKf RELf, M

Budapest Fovdros XVL keruleti dnkormdnyzat K6pvisel6-testiilet6nek a fis sz6r0 nov6nyek
vddelmdrol, kivdg6s6r6l ds p6tl6s6r6l sz6l6 cinkormrinyzati rendelete alapj6n.

K6relmez6 neve
Cime:
Telefonja: Illetdkbdlyeg helye:

(3000 F,
K6pvisel6 neve (ha van): Cime:
Telefonja:

Fakiv6g6si enged6ly kdrelemmel fordulok a Budapest F6viiros XVI. keriileti Onkormrinyzat
Pol esterdhez.
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A fa faja Jelleg
(616lsziraz)

Torzsiitm616
(ftldt6l szrimitott
I m magass6gban) IndokoLis

A fakiv6g6s helye (cim, helyrajzi szim)



A tertilet tulajdonosrlnak (tulajdonosainak) neve, cfme

A fakiv6grissal drintett ingatlan tulajdonosa, illetve tulajdonosainak hozzrij6rul6 al6ir6sa(i) a
fakivrig6shoz, amennyiben a kdrelmezo nem azonos az ingatlan tulajdonossal, yagy az
ingatlannak t6bb tulajdonosa van:

Mell6klet: - Meghatalmaz 6s (amennyiben meghatalmazott vagt kdpvisel1 iltjdnjdr et)

- A kivrigdssal 6rintett ingatlanr6l k6sztilt helyszinrajz
(bejelalve a kivagandb ds a kivdgtis utdn megmaradd fdk helydt)

- Az ingatlan tulajdonos/ok nyilatkozata a fap6tkis helyszin6rSl ds m6dj6r6l
(iiltet6ssel, pdnzbeli megv6ltrissal)

Budapest, 2017

k6relmez6 aliirrisa

Budapest, 2017. szeptember 19.

Sz|sz J6zse

alpolg6rm
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