
Dunavarsány Város Onkormányzat Képviselő-testületének
7/2021. (VIÍ. 14. ) önkormányzati rendelete

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

Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-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 védelméröl 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.§

(1) A fák és fás szárú növények védelméröl szóló 17/2017. (X. ll. ) önkormányzati rendelet 2.
melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
(2) A fák és fás szárú növények védelméről szóló 17/2017. (X. 11.) 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.
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Záradék:

A rendelet 2021. július 14. napján kifiiggesztéssel kihirdetésre keriilt a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történö kifuggesztéssel.
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2. melléklet a 17/201 7. (X. l í. ) önkormányzati rendelethez

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY KERELEM

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

1. melléklet

Kérelmező neve:

clme:

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

A kivágandó fa/fák és fás szárú növény (növén ek adatai:
Faj törzsátmérő cm-ben

1 m ma assá ban mérve

db

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

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

- Büntetöjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy a kivágni szándékozott fa (fák) a tulajdonomat képezik és
rendelkezési jogosultságomat semmífélejogszabály, szerzödés stb. nem korlátozza:

igen
nem (a megfelelö aláhúzandó)

- a kivágni 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:

A fa ótíás tervezettmód'a:

fa'a

Ultetni kívánt fák

száma db

A fapótíás pontos helye:

Dunavarsány, .ufca ....... szám és hrsz-ú ingatlan.

Melléklet:

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

D kertészeti szakvélemény

D kertészetÍ terv

D több tulajdonos esetén valamennyÍ tulajdonos hozzájárulása

D kivágandó fákról készített fényképfelvétel

Tá'ékoztató:

. A fák kivágása csak az engedély kézhezvétele után végezhetö el!
. Fakivágás a sürgösen elhárítandó vészhelyzetek, ílletve 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 létesftmények vagyonvédelmének
biztosításával végezheti



Engedélyes a kivágott fákat, gallyakat 3 napon belül köteles eltávolítani a közterületröl. Az el nem távolított
faanyagot Dunavarsány Város Onkormányzata engedélyes költségére eltávolíttatja.
. A kivágott fákkal (más értelmű engedély kivételével) engedélyes rendelkezik.
- Engedélyes köíeles a határozatban elöírt fájtájú és mínöségű (min: 10/12 törzskörméretü) fákat telepíteni,
pusztulás esetén a pótlást 1 éven belül elvégezni.
- A fakivágás és a fapóúás megtörténtét igazotható módon (írásban, e-mailban) jelezni kell a Dunavarsányi
Közös Onkormányzati Hivatal Bemházási és Müszaki osztályán (2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18.,
email:)
Fenti feltételek be nem tartása a kiadott fakivágásí engedély azonnalí megszüntetését vonja maga után.
A mennyiben az érintett terület más tulajdonában, vagy osztatlan közös tulajdonban van úgy szükséges a
tulajdonos/tulajdonosok írásbeli hozzájárulása.
undefínedAlulírott büntetöjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy a fentí adatok a valóságnak
megfelelnek, a kérelemben elöírt feltételeket tudomásul vettem.

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

kérelmezö aláirása



2. melléklet

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

KÉRELEM FAKIVÁGÁS UTÖLAGOS BEJELENTÉSÉNEK TUDOMASULVÉTELÉHEZ

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

Bejelentő neve:

címe:

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

A kivágott fa/fák adatai:
Faj törzsátmérö cm-ben

1 m ma assá ban mérve
db

A kivágott fa/fák helye:

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

Afa/fákelhel ezkedése vázlatra'z :

hrsz-ú ingatlan.

A fakivágás indoka:



Afa ótíás tervezett mód'a:

fa'a
Ultetni kívánt fák

száma db

A fapótlás pontos helye:

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

MeUéklet:

a kertészeti szakvélemény

D fényképfelvétel

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

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

bejelentö aláirása



3. melléklet

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

FAULTETESI SZANDÉK BEJELENTÉSE
(fapótlás kívételével)

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselö-testületének
17/2017. (X. 11. ) rendetete alapján

AIulírott neve:

cime:

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

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

hrsz-ú közterületen az alábbi fál/fákat kivánom elültetni:

Ultetnl kívánt fák fa'a Ültetni kívánt fak száma db

Az ültetni kívánt fa/fák elhel ezkedése vázlatra'z :

Nyilatkozom, hogy a telepftéstöl számitott egy éves idötartamra vállalom a fa/fák gondozását.

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

Dunavarsány, 20....... év hó nap

kérelmezff aláfrása


