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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

2021. július 13-ai rendes, nyílt ülésére

Hiv. szám: DV/7521/2021. Tárgy: Javaslat a fák és fás szárú növények védelméről szóló
önkormányzati rendelet módositására

Tisztelt Képviselő-testület!

Az illetékekröl szóló 1990. évi XCIII. törvény 2021. januári módosítását követően az egyes
közigazgatási hatósági eljárások illetékfízetési kötelezettsége megszűnt, ezért az egyes vonatkozó
helyi önlcormányzatí rendeletek formanyomtatványait módosítani szükséges abban az esetben, amikor
azokon az illetékbélyeg helye feltűntetésre került. Továbbájavasolt a fonnanyomtatvány kiegészítése
egy tájékoztatóval az alábbiak szerint:
-A fák kivágása csak az engedély kézhezvétele után végezheto el.
- Fakívágás a sürgösen elhárítandó vészhelyzetek, illetve a fa kiszáradásának kivételével csak a
vegetációs idön kfvül nyugalmi idöszakban, lombtalan állapotban történhet.
- A fakivágást engedélyes csak az engedély érvényességének időtartama alatt, saját felelősségére és
veszélyére, a balesetvédelmi elöírások és óvórendszabályok betartásával, az érintett létesítmények
vagyonvédelmének biztosításával végezheti
- Engedélyes a kivágott fákat, gallyakat 3 napon belül köteles eltávolítani a közterületről. Az el nem
távolított faanyagot Dunavarsány Város Oiikormányzata engedélyes költségére eltávolíttatja.
- A kivágott fákkal (más értelmű engedély kivételével) engedélyes rendelkezik.
- Engedélyes köteles a határozatban elöirt fajtájú és minőségű (min: 10/12 törzskörméretű) fákat
telepíteni, pusztulás esetén a pótlást 1 éven belül elvégezni.
- A fakivágás és a fapótlás megtörténtét igazolhatő módon (írásban, e-mailban) jelezni kell a
Dunavarsányi Közös Onkormányzati Hivatal Bemházási és Műszaki osztályán (2336 Dunavarsány,
Kossuth Lajos utca 18., email: )
Fenti feltételek be nem tartása a kiadott fakivágási engedély azonnali megszüntetését vonja maga után.
Amennyiben az érintett terület más tulajdonában, vagy osztatlan közös tulajdonban van úgy szükséges
a tulajdonos/tulajdonosok írásbeli hozzájárulása.
Alulírott büntetöjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek, a kérelemben elöírt feltételeket tudomásul vettem.

Valamint kiegészítésre kerülne a fonnanyomtatvány az alábbi szövegezéssel:
"- Büntetőjogifelelősségem tudatában kijelentem, hogy a kivágni szándékozott fa (fák) a tulajdonomat
képezik és rendelkezési jogosultságomat semmiféle jogszabály, szerződés stb. nem korlátozza: igen,
nem (a megfelelő aláhúzandó)
- a kivágni szándékozott fa közterületen áll: igen, nem (a megfelelő aláhúzandó)"

Kérem a Tisztelt Képviselö-testületet a rendelet tervezetének megvitatására és elfogadására.

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel.



Az elöterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Fejlesztési és UgyrendÍ Bizottság

Az előterjesztést készítette: Kovács Aliz Réka beruházási és műszaki osztályvezető

Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
- Indokolás

- Előzetes hatásvizsgálat

Dunavarsany, 2021. július 6.

G^pnéVar^Tü^
polgárm^t. er

Az előterjesztés törvényes:

^bi65 °"^

^. ̂  f ^
dr. SziIág ^os3 !?

jegyzo V ^ ^f

\-

y-

-'rgyzo v



1. számú melléklet

Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testületének .../.... (...) önkormányzati
rendelete

a fák és fás szárú növények védelméről szóló 17/2017. (X. 11.) önkormányzati
rendeletének módosításáról

Dunavarsány Város Önkomiányzatának K.épviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.
cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint, a kömyezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a kömyezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdés c) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

l.§

A fák és fás szárú növények védelméről szóló 17/2017. (X. 11.) önkormányzati rendelet 10. §-
a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. §

Jelen rendeletben meghatározott eljárásokban az általános közigazgatási rendtartásról szóló
2016. évi törvény alapján kell eljárni.

2.§

(l)Afákés fás szárú növények védelméről szóló 17/2017. (X. 11. ) önkormányzati rendelet 2.
melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A fák és fás szárú növények védelméről szóló 17/2017. (X. l 1. ) önkormányzati rendelet 3.
melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
(3) A fák és fás szárú növények védelméröl szóló 17/2017. (X. l 1. ) önkormányzati rendelet 4.
melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.



1. melléklet

2. mellékleta 17/2017. (X. 11. ) önkormányzati rendelethez

FAKIVÁGÁSI ENGEDELY KERELEM

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
17/2017.(X. 11. ) rendelete alapján

Kérelmező neve:

cime:

tel. : .................................. e-mail:

A kivá andó fa/fák és fás szárú növény (növények) adatai:

Faj törzsátmérő cm-ben

1 m ma assá ban mérve

db

A kivágandó fa (fák) és fás szárú növény (nÖvények) helye:

Dunavarsány, ............................. utca ....... számés ....................... hrsz-ú ingatlan.

- Büntetöjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy a kivágni szándékozott fa (fák) a tulajdonomat képezik és
rendelkezésijogosultságomat semmiféle jogszabály, szerzodés stb. nem korlátozza:

igen
nem ( a megfelelö aláhúzandó)

- a kívágni szándékozott fa közterületen áll:
igen,
nem (a megfelelö aláhúzandó)

Afa fák és fás szárú növén növén ek elhel ezkedése vázlatra'z :

A kivágás indoka:



A kivágás kivitelezésének részletes leírása:

Afa ótlástervezettmód'a:

fa'a

Ultetni kívánt fák

száma db

A fapótlás pontos helye:

Dunavarsány, .utca ....... szám es hrsz-ú ingatlan.

MeUéklet:

D az ingatían helyszínrajza, amelyen be kell jelökii (sorszámozni) a kivágandó és a megmaradó fák
helyét

D kertészeti szakvélemény

D kertészeti terv

D több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulása

D kivágandó fákról készített fényképfelvétel

Tá'ékoztató:

. A fák kivágása csak az engedély kézhezvétele után végezhetö el!
. Fakivágás a sürgösen elhárítandó vészhelyzetek, illetve a fa kiszáradásának kivételével csak a vegetációs idön
kívül nyugalmi idöszakban, lombtalan állapotban történhet.



A fakivágást engedélyes csak az engedély érvényességének idötartama alatt, saját felelösségére és veszélyére, a
balesetvédelmi elöfrások és óvórendszabályok betartásával, az érintett létesitmények vagyonvédelmének
bíztosításával végezhetí
. Engedélyes a kivágott fákat, gallyakat 3 napon belűl köteles eltávolítani a közteriiletről. Az el nem távolftott
faanyagot Dunavarsány Város Önkonnányzata engedélyes költségére eltávolíttatja.
. A kivágott fáklcal (más értelmu engedély kivételével) engedélyes rendelkezik.
- Engedélyes köteles a határozatban elöírt fajtajú és minéségű (min: 10/12 törzsköraiéretű) fákat telepfteni,
pusztulás esetén a pótlást 1 éven belül elvégezni.
- A fakivágás és a fapótlás megtörténtét igazolható módon (írásban, e-mailban) jelezni kell a Dunavarsányi
Közös Önkormányzati Hivatal Bemházási és Műszaki osztályán (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,
email:)
Fenti feltételek be nem tartása a kiadott fakivágási engedély azonnali megszüntetését vonja maga után.
A meimyiben az érintett terület más tulajdonában, vagy osztaűan közös tulajdonban van úgy szükséges a
tulajdonos/tulajdonosok írásbeli hozzájárulása.
undefinedAluIírott biintetőjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek, a kérelemben elöírt feltételeket tudomásul vettem.

Dunavarsány, 20....... év ................................ hó nap

kérelmezff alái'rása



Z melléklet

3. mellékleta 17/2017. (X. 11. ) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM FAKTVÁGAS UTÖLAGOS BEJELENTESENEK TUDOMASULVETELEHEZ

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (X. 11. ) rendelete alapján

Bejelentő neve:

címe:

tel. : .................................. e-mail:

A kivá ott fa/fák adatai:

Faj törzsátmérő cm-ben

1 m ma assá ban mérve

db

A kivágott fa/fák helye:

Dunavarsány, .............................utca ....... szám és

A fa/fák elhel ezkedése vázlatra'z :

.. hrsz-ú ingaüan.

A fakivágás indoka:



A fa ótlás tervezett mód'a:

fa'a

Ultetni kívánt fák

száma (db)

A fapótlás pontos helye:

Dunavarsány, ............................. utca

Mdléklet:

D kertészeti szakvélemény

D fényképfelvétel

szám és ....................... hrsz-ú ingatlan.

Dunavarsány, 20....... év ................................ hó nap

bejelentö aláfrása



3. melléklet

4. mellékleta 17/2017. (X. II.) önkormányzati rendelethez

FAÜLTETJESI SZANDEK BEJELENTESE
(fapótlás kivételével)

Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
17/2017. (X. 11. ) rendelete alapján

Alulirott neve;

clme:

tel. :.................................. e-mail:

bejelentem, hogy Dunavarsány, ........................................................ utcán,

hrsz-ú közterületen az alábbi fát/fákat kívánom elültetni:

Ültetni kívánt fak fa'a UItetni kívánt fák száma (db)

Az ültetni kívánt fa/fák elhel ezkedése vázlatra z :

Nyílatkozom, hogy a telepítéstöl számított egy éves idötartamra vállalom a fa/fák gondozását.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fa az ültetését követö egy éven belül kiszárad, köteles vagyok azt
eltávolítam és az ültetés helyén az eredeti állapotot helyreállítani.

Dunavarsány, 20....... év ................................ hó nap

kérelmezo aláírása



2. számú melléklet

Általános indokolás

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény2021. január 1-jei változása miatt arendelet
szerinti eljárás illetékmentessé vált, ezért annak mellékleteiben az illetékbélyeg helyet
szükséges hatálytalanítani.
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3. számú melléklet

ELÖZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Dunavarsány Város Önkormanyzatának a fák és fás szárú növények védelméról szóló 17/2017.

(X. 11. ) számú rendeletének módosításahoz

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok elökészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell
felmémi a tervezett jogszabály valamennyi jelentösnek itélt hatását, a szabályozás várható
következményeit. Az elözetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi azdasá i költsé vetési hatásai:
Jelen rendelet módosítással az illeték megfizetésének kötelezettsége megkönnyíti az ügyfelek számára
az ügyintézést.

Körn ezetí és e észsé ü i következmén ei:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet az eddigiekhez
képest.

Adminisztratív terheket befol ásoló hatásai:

A szabályozás nem eredményez az alkalmazása során többlet adminisztrációs terhet az eddigiekhez
képest.

A "o szabál me alkotásának szüksé essé e a "o alkotás elmaradásának várható
következmén ei:
Az illetékekröl szóló XCIII. törvény 2021. január 01-én közzé tett módosítása több közigazgatási
eljárás tekintetében eltörölte az illeték kötelezettséget, ehliez alkalmazkodva szükséges a
formanyomtatványok módosítása, melyek a rendelet mellékletét képezik.

A "o szabál alkalmazásához szüksé es személ ' szervezeti tár ' és énzü i feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre
álhiak.
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