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a faluvagisok potlisarol es penzbeni megvhlthirol 

Budapest-Csepel Onkormhyzata a fakivagis potlki kotelezettsegknek es penzbeni 
megvaltkanak modjatol, a megvaltozott novenyzetmennyiseg potlkhnak finanszirozisarol az 
1990. h i  LXV. tv. 16. $-ban b a 4711 998(X. 15 .) Fov.Kgy. rendeletben a 15.9 (4) bekezdesben 
foglalt felhatalmds alapjan az alabbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hathlva 

A rendelet hatAlya Budapest, XXI.ker. Csepel kozigazgatiisi teriileten belul minden olyan 
, termbzetes es jogi szemelyre, jogi szemelyiseg nelkiili tiirsasagra kite jed akik (amelyek) 

a.) kozteriileten potlkra kotelezett fat vagnak ki, 
b.) ingatlanon belul diszfat vagnak ki. 

(I)  Fakivagki engedelyt kell kerni a jegyzotol - kozteriileten az elszaradt fa kivetelevel - 
minden fa kivagaska, illetve olyan fakivagkra, amelyet a keriileti szabalyozki terv, helyi 
epitesi szabalyzat engedelyezesi kotelezettseg ala vont. 

(2) Az ingatlanon beluli diszfa kivigkat - amennyiben rendelet mkkent nem intezkedik, be 
kell jelenteni a jegyzonek. 

( 3 )  A jegyzo a kivagott fa p6tlkarol allamigazgatki eljaras kereteben hatiirozattal dont. A 
potlist - a mellekletben reszletezett - 5 cm-es torzsatmerojii egyedekre szhmitott 
mennyisegben allapitja meg. 

(4) Az engedely, vagy bejelenes nklkul kivagott fa potlasat is e rendelet alkalmazkaval kell 
eloirni. 

(1) Minden ingatlanon beliil kishgott 6 cnz tomlitnterr6 folotti disga potlkat keU eloirni az 
e rendeletben foglaltak, vagy a teriiletre ervenyes szabhlyozki terv eloirkai szerint. (A 
torzsatmerot a fa torzsen 1 m magassagban kell erteni.) 



(1) Termeszetes uton kiszaradt fa kivagka eseten potlkt nem kell eloirni. 

(2) Amennyiben szakertoi velemeny szerint a luvagando fa beteg, korhadt, vagy reszben 
kisziiradt, az el8 lombtomeg figyelembevetelevel a p6tlki kotelezettseg csokkentheto 
max. 50 %-kal. 

(3) Noivani nyMa 

a) kiitteriileti fasorbdl torteno kivagisa eseten a potlkt a torzsatmero 100 %--aban 
kell meghatiromi. 

b) ingatlanon beliili kivagka eseten (az ipari teriilet luvetelevel) - atmerotol 
fbggetlenul, potlkt csak a telekre vonatkozo ovezeti telepitesi suriiseg mertekeig 
lehet eloirni. 

c) Ipari teriilten torteno luvagist kovetoen 100 %-os potlk kotelezo. 

(4) Orokzoldek 2,00 m-ne1 magasabbra nem novo fajtajellegii, illetve a magasabbra novo 
fajok 2,00 m alatti egyedei ingatlanon beliili kivagasa eseten potlkt nem kell eloirni. 

(1) A luvagott fa hatirozatban eloirt potlkat a kkielezett 

a) telepitessel, 
b) penzbeni megvalthssal 

teljesitheti. A kotelezett kerelmQe a ket mod kombinacioja is alkalmazhato. 

(2) Az (1) bekezdes a) pontja szerinti telepitest elsosorban az ingatlanon belul, es annak 
kozvetlen kornyezeteben kell megvalositani a 4.9 (1) bekezdesben meghatkozott vhzlat 
vagy kerteszeti terv alapjin. 
Az ingatlanon belul m k  nem teljesithet8, fennmarado potlki kotelezettseget a Foepiteszi 
Irodaval egyeztetett modon a keriileti zoldteriileti fejlesztesi program, illetve a 
szabhlyozki tervek szerinti teriileteken lehet teljesiteni e rendelet mellekletenek 
figyelembevetelevel. 

(3) Az (1) bekezdes b) pontjaban szereplo "penzbeni megvdtiis" modjat is vhlaszthatja a 
potlkra kotelezett, mely donteset a potlkt eloiro hatirozatban megjelolt potlki hatirido 
letelte elott be kell jelentenie a jegyzonek. 

(4) A megvalthsi osszeg szbithsi alapjai: az 5 cm torzsatmeroju fa mindenkori teljes 
telepitesi koltsege az 1 eves fenntartisi koltseggel egytitt, ami az 1999. evben: 8.000.-Ftll 
db 5 cm-es torzsatmeroju fa. 



(2) A megvdhi szerzodCsben fel kell tiintetni, a megvdh alapjat kepezo famennyiseget is, 
es azt, hogy a fap6tlhst az OnkormhYzat - a zoldfeliileti fejleszthi program 
figyelembevt5telkvel- 3 iiltetksi idoszakon belul teljesiti. 

(3) A megvalhra vonatkozo szerzodkst a Budapest-Csepel Onkormimyzata Kepviselo- 
testiilete neveben a Polginnester koti. 

(4) A megvaltki szerziidks 1-1 pddinyat meg kell kiildeni a potlhsra kotelezettnek, az 
Onkorminyzat koltsegvetbi nyilvantahinak, valamint a hatosagi eljhrht lefolytatb 
jegyzonek, es az onkormhyzat zoldfeluleti kezelojenek. 

A befizetett pknzosszeg felhaszndha 

(1) A fapotlhs megvalthra befizetett osszeget Budap.est-Csepel Onkormanyzata a mindenkori 
koltsegvet66ben a Kornyezetv6delmi Alapon belul "Zoldfelulet-fejlesdsi alapkent" 
koteles kezelni. 

(2) A "Zoldfelulet-fejlesdsi alap" toke osszegeinek 6s kamatainak felhaszndhshrol sz616 
dontkst az Onkormhyzat Kepviselot-testiilete kizhrolagos hathkorebe tartozik, azzal, 
hogy ezt az elkiilonitett alapot Csepel kozigazgathi teriiletkn beliil megvalositando 
zoldfeluleti fejlesztesi, rendezesi faladatokra lehet hasznalni, beleeme a teriilet- 
elok&zit6st, tervezkst, telepitkst, iizemeltetkst 6s kapcsolodo kiegeszito beruhizAsokat is. 

(3) A "Zoldfelulet-fejlesdsi a1ap"- konkret felhasznhlhshra a FoCpitCsz, a z~ldfeliilet kezeloje 
bevonhsaval programot keszit, melyet a Kepvisel6-testiilet fogad el. A Kkpviselo-testiilet 
evente legalabb egy-egy alkalommal thrgyalja a programot, illetve az alap felhasnalhsat. 

(4) Az eves szinten "fapotlhsi megvdtM1 cimen befizetett osszegrol, illetve a "Zoldfeliilet- 
fejlesztksi alap" felhasnalbr61 Budapest-Csepel Onkorminyzata Polgkesteri  Hivatala 
nyilvantartht vezet . 

Jelen rendelet alkalrnazzisaban: 

(1) Telepit&i va'tlat: lakoingatlanon (max. 4 lakhsig) torteno fakivaghs eseten az ingatlanon 
beliil telepitendo fak mkretaranyos helyszinrajzon valo feltiintetkse az ovezetre eloirt 
telepitesi mertek teljesitesenek igazolhsara. 



(2) Kertkszeti kiviteli few: Szakmai jegyzekben szereplo szaktervezo dtal keszitett terv, ami 
tartalmaz - fakivaghsi, favedelmi tervlapot, 

- kertrendezesi tervlapot, es 
- novenydtetesi tervet a fajok meghatirozhsaval. 

(3) Disga: minden olyan torzssel es koronaval rendelkezo lombhullato vagy tiilevelu fa, amely 
nem mmolcsfa. 

(1) Ez a rendelet a kihirdetes napjaval lep hatalyba. 

(2) E rendelet rendelkezeseit a hatalybalepest kovetoen indult eljiuasokban, illetoleg a 
hathlybalepest kovetoen bejelentett megvalthra vonatkozo kotelezetti szhdeknyilatkozat 
eseteben keli alkalmami. 

(3) Az epites kapcsh sziiksegesse vdt fakivagas potlhsiuol az epitesi engedelyezesi eljhasban 
kell dontetni. 

(4) A megvdtasi osszeg alapjat kepezo koltseget Budapest-Csepel hkormhyzata  
Kepviselo-testiilete evente feliilvizsgalhatja b a mellekletben szereplo koltsegelemek 
figyelembevetelevel a mindenkori kivitelezesi koltseghez igazithatja. 

Ziiradkk: kihirdetve 1999.:. . b!! :. :u 
./ 



Melldklet 

a 16/1999(Kl.ZZ.)Kt, szcinui rendelethez 

1 .) Ellenjavalt fafajok: 

- noivar6 nyarfa 
- nyarfak (fasor, zoldsav, lakotelep) 
- kartevokre erosen erzekeny fafajok (pl: zoldjuhar, fehereper ...) 

3.) A telepitdsi ta~~olscigrn 17onatkozb elcii'rcisok 

A legkisebb ultetesi (telepitesi) tavolsag az ingatlan hataratol: 
a) belteriileten es kulteriileten a zartkerti teriileten 

- szolo, valamint 2,00 meternel magasabbra nem novo mmolcs-  es egyeb bokor 
(el0 soveny) eseten 0,50 meter, 

- 2 meternel magasabbra nem novo gyiimolcs- es egyeb fa eseteben 1,5 meter, 
- 3 meternel magasabbra novo gyiimolcs- es egyeb fa, valamint gyiimolcs- es 

egyeb bokor (610 soveny) eseteben 2,5 meter, 

Kozut es vasut teriileten - szolotol, gyiimolcsostol es ziutkerttol - minden gyiimolcs- es 
egyeb fat, valamint bokrot, legalabb 1,5 meter, 3 meternel magasabbra novo gyiimolcsfat 
egymistol legalabb 2,5 meter Gvolsagra szabad ultetni (telepiteni). 

3.) Telepitdstechnoldgia koltsegei a megvalthsi osszeg szhithsahoz (anyagar, szallithssal, 
ultetessel) 

- min. 5 cm torzsatmeroju, min 2x iskolhzott, utsorfa, vagy parkfa rninosegu 
- min. 50 %-os talajcsere 
- Gmnid, gegecso 
- ontozes, kapalis (1 eves fenntarths) 
- 1 eves garancia 

4.) Az 5 cm torzsatmerojii potlbkent eloirt fa 1999. evi szimitott megvalthsi ara (koltsege) 
8.000. -Ft, 

(A megvalthsi ar evente feliilvizsgalhato) 



Az orokzoldek torzse nehezebben merheto, hisz lombkoronajuk a fold szintjetol novekszik, 
ezert magassigot hathoztunk meg segitsegiil - de a potlb alapjat ebben az esetben is a 
torzsatmero adja. 

A potlbi kotelezettseg eloirbhd megkiilonboztettiik a csaladihh ingatlant. ah01 - altalaban 
aranylag kis szabad teriilet reven - a kiviigott fak potlba sajat telken nehb - es sok esetben a 
tGltelepitett teriileten ritkitani kell a fahllomanyt. Ebben az esetben a megmarado novenyzet 
eletterenek kedvezobbe vdba  figyelembe veheto a p6tlbi kotelezettseg e l o i r ~ a l .  

A koncepcio thgyalbakor a 150 %-os potlbi kotelezettseget a Kepvisel6testiilet tirlzottnak 
tartotta, ezert ezt a merteket csak a kiemelt teriiletek eseteben alkalmaztuk, mert itt ez indokolt 
is, a tobbi esetben a BVKSZ szerinti 100 % keriilt a rendeletbe. 

A rendeletben figyelembe vemk a fa allapotiit es fajtiijat. 
A sok kellemetlenseget okozo noivani nyirfak csereje erdekeben - az onkormanyzati 
zoldfeliileti fenntartisi, fejlesztesi tevekenyseg mellett - kedvezmenyes elbirdbban reszesulnek 
a lakoingatlanokon kivagbra keriilo egyedek. 
Az ipari teriileten, valamint a fasorok eseteben nem celszerii eltekinteni a 100 %-os potlbtol, 
amit termeszetesen m b  fajtiik telepitesevel kell megoldani. 

Kulon keriilt megemlitesre az orokzoldek sovenymeretii egyedeinek kivagba, mely szinten a 
lakotelkeket erinti inkabb. 

A potlbi kotelezettseg teljesitesere alapvetoen ket modozat koziil vdaszthat a kotelezett. 
A tenyleges faiilteth mellett a penzbeni megvdtis lehetosege is rendelkezesere dl, h egy 
kombindt megoldb is elfogadhato, arnikor pl. az ingatlanon beliil p6tolja a kotelezettseg egy 
reszet, a fennmarado reszt pedig penzben megvdtja. 
A potlb alternativ modjhrol a kotelezett dont - hiszen eredetdeg a potlki kotelezettseget 
meghllapito hatiirozat elsodlegesen faiiltetest ir el0 5 cm-es torzsatmeroju fa egyskgekben 
s W t v a  a potlando osszatmerot. 
A megvdtisi osszeget is erre az h e r o r e  szhitja a rendelet vonatkozo szakasza (a sziunitis 
reszleteit a melleklet 3. pontja tartalmazza). 



A mellkklet a keriiletben potlhkent nem javasolt fafajtiikat emeli ki, meghathrozza az 
ingatlanon beliil a lciilonbozo meretii novenyek telepitki thvolsagat es reszletezi a megvhlthsi 
osszeg kiszhithihoz, valamint a potlhhoz sziikskges fatelepitki technologiat. 




