
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
Budapest XI. kerülete nagy zöldfelületi potenciállal rendelkezik, amelynek megőrzése fontos          
feladat. A lakossági igények alapján, képviselői indítványra Újbuda Önkormányzatának         
Képviselő-testülete 2009-ben fogadta el első helyi rendeletét a faállomány védelmében. A           
rendelet beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az indokolatlan fakivágások száma csökkent,           
és a kivágott fák helyben pótlásra kerülnek. Elmondható, hogy a jelenleg hatályos fás szárú              
növények védelméről szóló 15/2017. (V. 3.) XI.ÖK rendelet a kerületi lakosok számára            
ismert, az illegális fakivágások száma csökken. 
Jelen előterjesztésben foglalt módosítások a közérthetőséget szolgálják, amelyeket a hatósági          
eljárások során tapasztaltak alapján fogalmaztunk meg. A korábbi pénzbeli megváltás          
csökkentésére irányuló kérelem megfogalmazása helyett (amely nem volt megfelelően         
beilleszthető a hatósági eljárás szabályaiba), alapvetően jár a pénzbeli megváltás csökkentése           
- a korábbi korlátokkal - társasházak, lakásszövetkezetek és természetes személyek részére.  
A fakivágás bejelentésében történik változás: a fakivágást megelőzően, 8 nappal előtte kell            
bejelentenie a kérelmezőnek, így várhatóan könnyebben kezelhetőek lesznek a lakossági          
panaszbejelentések (hiszen tudomásunk lesz az aktuális favágásokról).  
Fontos változás, hogy az építési tevékenységgel összefüggésben kivágásra kerülő fák esetére           
külön szabályok is megállapításra kerülnek. Egyben az egyes, építéssel összefüggő          
mulasztások szankciójával is kiegészül a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek           
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet.  
 
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban:            
Kvt.) IV. fejezete szól A helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatairól. A Kvt. 48. §-a             
felhatalmazást ad a helyi önkormányzatoknak helyi rendeletet alkotni, és abban korlátozó           
előírások meghatározására:  
“48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetve a fővárosi önkormányzat           
esetén a fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy         
kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi területére a más          
jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi       
előírásokat határozhat meg.   
(2) A települési önkormányzat képviselőtestülete önkormányzati rendeletben más törvény         
hatálya alá nem tartozó egyes fás szárú növények védelme érdekében tulajdonjogot           
korlátozó előírásokat határozhat meg.” 
 
Ugyanitt a Kvt. meghatároz a helyi rendeletek és programokra vonatkozó tájékoztatási és            
véleményezési kört is:  
[48. §] “(3) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek,         
határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a          
környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett             
önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek       



véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről        
harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.” 
A Kvt. 48. § (3) bekezdésben meghatározott véleményezési és tájékoztatási kötelezettségének           
az Önkormányzat eleget tett. A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,         
Természetvédelmi és Bányafelügyeleti Főosztályának véleménye 2020. augusztus 26-án        
beérkezett, a szomszédos kerületek és települések közül Budapest XXI. kerülete küldött           
választ. A véleményben foglaltakat megvizsgáltuk a rendelettervezet készítése során.  
 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet           
elfogadni szíveskedjen.  
 
Budapest, 2020. szeptember 4.  
 

  
                                                              Bakai-Nagy Zita 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


