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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

 

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester  

Előterjesztést készítette: dr. Moldván Tünde 

Előterjesztés egyeztetve:                               

 

Turóczi András Városüzemeltetési Főosztályvezető, 

Földházi Julia parkügyi ügyintéző                          

Testületi ülés időpontja: 2020. január 30. 

Jogi szempontból ellenőrizte: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 

rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 

elfogadni.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük a 

jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát, mely a tervezet mellé csatolásra került.  

 

Újpest, 2020. január 22.  

 

                     dr. Trippon Norbert 

 

 

 

 

 

Rendeleti javaslat: 

A Képviselő-testület elfogadja a fás szárú növények helyi védelméről szóló 

30/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 

ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének …./2020. (……) önkormányzati rendeletét.  

Felelős: polgármester  

Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata  

Képviselő-testület 

  …/2020. ( ….  ) önkormányzati rendelete 

 a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

(TERVEZET) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 

környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) 

bekezdésében és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás 

alapján, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében kapott 

felhatalmazás alapján a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. 

(XI.12.) önkormányzati rendeletének módosítására az alábbi rendeletet alkotja:  

 
1. § 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a fás 

szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) számú önkormányzati 

rendelet (a továbbiakban:  

 

Ör.) 2. § e) pontja az alábbiak szerint módosul: 

 

   e) törzsátmérő: a törzsnek a földfelszíntől számított 1 m magasságban mért 

átmérője (centiméterben). 

 

2. § 

Az Ör.) 2. §-a az alábbi f)  ponttal egészül ki: 

 

f) szakvélemény: jogosultsággal rendelkező személy, vagy szervezet által 

(erdőmérnök, dísznövény kertészmérnök, tájépítész) a fák korára, egészségi 

állapotára, térbeli elhelyezkedésére, fa fenntartásával, megóvásával vagy 

kivágásával kapcsolatban kiállított szakvélemény 

 

3. § 

 

Az Ör. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

4. § 

 

 „(1) A fás szárú növényt kivágni indokolt esetben, csak jogerős fakivágási 

engedély alapján szabad az e rendeletben előírt pótlási kötelezettség teljesítése 

mellett. A kivágást - lehetőség szerint – a vegetációs időszakon kívül, szeptember 

1-je és március 15-e között lehet végrehajtani.  

 

(2) Fás szárú növényt kivágni különösen veszélyhelyzet, közvetlenül fenyegető 

kárveszély miatt, illetve igazolt egyéb olyan okból lehet, mely a fa kivágása 
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nélkül nem hárítható el.  A kivágott fa pótlásáról a 4. § (7) bekezdése és 7. §-ban 

meghatározottak szerint gondoskodni kell.  

 

(3) Az élet-, illetve súlyos balesetveszélyt, kárveszélyt jelentő fakivágást a 

használó – amennyiben a veszély elhárítására más lehetőség nincs, jogosult 

haladéktalanul elvégezni. A veszély érdekében elvégzett fakivágást – az annak 

megtörténtét követő - 3 napon belül írásban be kell jelenteni. A bejelentésben 

szakvéleménnyel vagy fényképfelvétel mellett egyéb hitelt érdemlő módon is 

igazolni kell a fás szárú növény kivágásának indokoltságát. Az indokolatlan vagy 

be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.  

 

(4) A  jegyző - méltányossági kérelem alapján - a Városüzemeltetési Főosztály 

helyszíni szemlén készített jegyzőkönyvére alapozva a fás szárú növény 

vizsgálatát elvégzi és megállapítja a fakivágás megalapozottságát. Ez esetben 

a kötelezett mentesül a fás szárú növény kivágásának indoklásául szolgáló 

dokumentumok benyújtása alól.  

 

(5) A fakivágási engedély iránti kérelmet legkésőbb a használó a fás szárú 

növény kivágását megelőző 30. napon belül köteles benyújtani az 1. számú 

mellékletben meghatározott tartalommal a jegyző részére. 

(6) Az (5) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemben közölni, illetve a 

kérelemhez mellékelni kell: 
a.) a kivágni tervezett fás szárú növény feltalálhatósági helye szerinti ingatlan 30 

napnál nem régebbi (nem hiteles) tulajdoni lapját, az ingatlanon belüli 

elhelyezkedését ábrázoló helyszínrajzot, a fák darabszámát, faját, törzsátmérőjét  

b.) amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai), az 

ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolatát, vagy - ha a 

jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására – a tulajdonos 

hozzájáruló nyilatkozatát. 

c.) a fás szárú növény kivágásának indokát, a megalapozó dokumentumokat 

(szakvélemény, fénykép, esetlegesen akusztikus tomográfos vizsgálat, stb. 

 
d.)  5 db-ot meghaladó számú fás szárú növény kivágása esetén közölni kell a 

fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének időpontját (év, 

hónap, nap)  

 

A kérelemben közölt adatokat a jegyző  a helyszínen ellenőrizheti.  

(7) A jegyző a (5) bekezdés szerinti fakivágási engedély kérelem alapján a fás 

szárú növény kivágásának engedélyezéséről határozattal dönt. A határozatban 

a jegyző elsősorban kötelezi a használót az e rendelet szerinti természetbeni 

pótlási kötelezettség teljesítésére (meghatározva a pótlás helyét, módját), vagy 

másodsorban indokolt esetben elrendeli a pénzbeli kompenzációt.   

(8) A fás szárú növény kivágását csak az engedélyt megadó határozat jogerőre 

emelkedését és végrehajthatóvá válását követően lehet megkezdeni.  

(9) Az engedély nélküli vagy engedélytől eltérő fakivágás kivitelezése leállítható, 

megtiltható.  

4.§ 
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Az Ör. 6 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

A fapótlás mértéke a jelen rendelet hatálya alá tartozó fakivágás esetén: 
a) A pótlási kötelezettség mértéke az 5 db-ot nem meghaladó fás szárú növények 

kivágása esetén azok darabszámának 120 %-a, egész számra felfelé kerekítve. 

b) A pótlási kötelezettség mértéke az azonos ingatlanon 5 db-ot meghaladó 

fás szárú növények kivágása  esetén,  azok  darabszámának háromszorosa.  

5. § 

Az Ör. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

      15. § 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről szóló 17/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet a következő 

5/A. alcímmel egészül ki:  

„5/A. A fás szárú növények védelmére vonatkozó szabályok  

15/A. § Aki  

a) aki  a fakivágási engedély benyújtását a megadott határidőben 

elmulasztja vagy fás szárú növényt engedély nélkül vág ki. 

b) a kivágott fás szárú növény pótlására vonatkozó kötelezettségének nem, 

vagy nem az előírt mértékben, módon illetve határidőben tesz eleget  

természetes személy esetén kétszázezer forintig, jogi személy és jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén kétmillió forintig terjedő 

közigazgatási bírsággal sújtható.” 

6. § 

Az Ör, 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. 

7 . § 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését 

követő napon hatályát veszti.  

Budapest, 2020. január … 

 

Déri Tibor        dr. Dallos Andrea 

polgármester        jegyző 

 

Illetékbélyeg helye 

(3.000,-Ft) 

1. sz. melléklet a /2020. (  .   .) önkormányzati rendelethez 

Fakivágás iránti engedély kérelem 

1. A kérelemmel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 

.........................................................................................................................................

................... 

.........................................................................................................................................

.................... 

2. A kérelmező neve (szervezet esetében képviselőjének neve is), 

lakcíme/székhelye, értesítési címe,  egyéb elérhetősége (telefon, e-mail) : 

.........................................................................................................................................

................... 
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.........................................................................................................................................

................... 

.........................................................................................................................................

................... 

.........................................................................................................................................

................... 

3.Jogosultság*…………………………………………………………………………………

…………… 

 

A kérelem tárgyát képező fás szárú növény  
    

Faj/Fajta Törzsátmérő** Törzskerület Darabszám 

    

    

    

    

 

A fás szárú növény  kivágásának 

indoka:............................................................................................... 

.................................................................................................................................................

.............A pótlási kötelezettség teljesítésének tervezett helye, mértéke és módja, az 

elültetni tervezett fás szárú növények fajtája és darabszáma: 

…………………………………………………………………………….. 

A pótlási kötelezettség pénzbeli kompenzációval történő teljesítése esetén a 

kérelmező 

bankszámlaszáma:................................................................................................................

... 

A fakivágás tervezett megkezdésének és várható befejezésének (év, hó, nap) 

időpontja:......................................... (amennyiben a fakivágás azonnali beavatozás 

szükségessége miatt történt, a kivágás időpontja: 

.....................................................................................................) 
    

Mellékletek: 

- a  kivágni  tervezett  fás  szárú növény feltalálhatósági helye szerinti   

ingatlan 30 napnál nem régebbi (nem hiteles) tulajdoni lapja,  

- amennyiben a bejelentő nem az ingatlan tulajdonosa (tulajdonosai), 

az ingatlannal való rendelkezési jogot megalapozó okirat másolata, 

vagy  

- ha a jogviszony nem jogosít fel a fás szárú növények kivágására - a tulajdonos 
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hozzájáruló nyilatkozata. 

- Egyéb (pld. szabályszerű meghatalmazás, megállapodás, aláírási 

címpéldány).............................db. 

- ................................................................................................................................................

.... 

Budapest, ................................, ......... év .................... hó ..... nap                     

                                                                                                            

…………………………… 

                      Aláírás (kérelmező) 
 

* Ha a bejelentő nem azonos a tulajdonossal, nyilatkoznia kell a jogosultságának 

jogcíméről (üzemeltető, bérlő, haszonélvező, szerződés alapján használatra jogosult, 

stb.). 

** A földfelszíntől számított 1 m magasságban mért törzsátmérő cm-ben. 

 

RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezései értelmében a 

jogszabály-tervezet várható következményeiről tájékoztatni kell a képviselő-

testületet. 

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 

A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatása a 2020 évi 

költségvetésre hatással nincs.  

A rendelet-módosítás társadalmi hatása 

A lakosság várhatóan támogatja, hogy a környezetvédelem érdekében csak 

indokolt esetben lehessen fát kivágni. A megelőző intézkedéssel az 

Önkormányzat előzetesen információval rendelkezik a kivágandó fákról, és nem 

utólagos bejelentéssel szerez tudomást. Követhetővé válik a fakivágás Újpesten, 

mivel csak indokolt esetben lehet fakivágásra engedély kérni. Az engedély 

nélküli fakivágásnak szankciói lesznek a jövőben. 

Csökkenő panaszokkal számolhat az Önkormányzat a lakosság köréből.  

Környezeti és egészségi következményei 

A fák követlen hatással vannak a környezetre. További kedvező 

környezetvédelmi hatást is kifejtenek (zaj-, és levegőtisztaság védelem), illetve 

segítik a biológiai védelmet közvetlen környezetükben azáltal, hogy számos 

állatfajnak nyújtanak élőhelyet, melyek közül sok a növényi kártevők természetes 

ellensége. Az egészséges fák megtartása a cél.  

 Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 

Adminisztratív terheken a tervezet jelentősen nem változtat, csak annyiban, 

hogy több helyszíni ellenőrzés lesz. 

A jogszabály alkalmazásához személyi és szervezeti, valamint a tárgyi feltételek 

biztosítottak. 

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következménye) 
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Az elmúlt időszakban több helyen történt fakivágás, amikről az Önkormányzat 

lakossági észrevétel alapján szerzett tudomást.  Ezért indokolt a rendelet 

módosítása.  

A tervezett jogszabály-módosítás egyéb jelentősnek ítélt hatásai 

A rendelet-tervezetnek egyéb hatásai nincsenek. 
 


