
Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2019. (... ...) önkormányzati rendelete 

a  közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

 
                   Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete a   
Magyarország helyi önkormányzatairól   
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. §       
(4) bekezdés d) pontjában kapott     
felhatalmazás alapján, a Magyarország    
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi     
CLXXXIX. törvény 8. § (1) bekezdés b)       
pontjában meghatározott feladatkörében   
eljárva a következőket rendeli el: 
 

  1. § A közösségi együttélés alapvető      
szabályairól és ezek elmulasztásának    
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.    
29.) XI.ÖK rendelet 8/C. § c) pontja       
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

 
 
c) nem közterületi ingatlanon engedély     
nélkül vagy engedélytől eltérő módon     
végez erőteljes metszést, csonkolást, 
 

 (Aki) 
  
„c) nem közterületi ingatlanon engedély     
nélkül fát kivág, engedély nélkül vagy      
engedélytől eltérő módon végez    
erőteljes metszést, csonkolást,” 
 
(az természetes személy esetében    
kettőszázezer forintig, jogi személy és     
jogi személyiséggel nem rendelkező    
szervezet esetében kétmillió forintig    
terjedő közigazgatási bírsággal   
sújtható.) 
 

  2. § A Rendelet a 10. §-t követően a         
következő alcímmel egészül ki: 



  
„11. Átmeneti rendelkezés 

  
11. § E rendeletnek a közösségi      
együttélés alapvető szabályairól és    
ezek elmulasztásának  
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013.   
(I. 29.) XI.ÖK rendelet módosításáról     
szóló .../2019. (... ...) XI.ÖK rendelet      
(a továbbiakban: Módr.) 1. §-ával     
megállapított 8/C. § c) pontját a Módr.       
hatálybalépésekor folyamatban lévő   
eljárásokban is alkalmazni kell.” 

 

  3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 

 
 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  



I n d o k o l á s 
 

a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet módosításához  

 
 

Az 1. §-hoz 
 
A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf. 5001/2019/4. sz. határozatának értelmében az          
engedély nélküli fakivágás szankcióját a pótlási mérték növelése helyett közigazgatási          
bírsággal és „normál” mértékű fapótlás előírásával szankcionáljuk. Ezért a közösségi          
együttélés szabályairól szóló rendelet vonatkozó szakasza kiegészítésre került a magánterületi          
fakivágás tényállásával. 
 

A 2. §-hoz 
 
A módosítás a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazandó.  
 
 

A 3. §-hoz 
 
A hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi         
együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló        
2/2013. (I. 29.) XI.ÖK rendelet módosítása várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi              
CXXX. törvény 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint             
összegezhetők: 

  
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai 
  
 

Bár az engedély nélküli fakivágás, továbbra is büntetést von         
maga után, de a továbbiakban sokkal kevesebb anyagi teherrel         
jár ez a jogszabályellenes cselekedet. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai 
  
  

Az engedély nélküli fakivágás tette közigazgatási bírság       
szankciót von maga után ezután a fapótlás helyett, ezért a          
módosítás költségvetési bevételt eredményezhet.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei 
  

 Nincs hatása.  

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai 
  
 

 Nincs hatása.  

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 

 A Kúria döntése alapján szükséges a módosítás. 

  
  
  



6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 
  
  
  
  

 Nincs hatása.  

7. Egyéb információ 
  
  
  
  
  
  
  
  

  - 

 


