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Budapest - Csepel ~ n k o r m i n ~ z a t a  
10/2000.(III.21.) Kt. rendelete 

a fakivigisok p6tlisir61 Cs pCnzbeni megviltisir61 sz616 
16/1999.(VI.22.) Kt. rendeletenek modositasiua 

Budapest-Csepel Onkormanyzata a fakivagas potlasi kotelezettsCgdnek 6s penzbeni 
megvaltasanak modjatol, a megvaltozott nov6nyzetmennyiseg potlasanak finanszirozasarol az 
1990. evi LXV.tv. 16.5-ban 6s a 47/1998.(X.15.) Fov.Kgy. rendeletben a 15.5 (4) 
bekezdesben foglalt felhatalmazas alapjan az alabbi modositott rendeletet alkotja: 

Az alaprendelet (tovabbiakban ,,R") 2.5-a az alabbi (5) bekezdessel egesziil ki. 
,,(5) Az allamigazgatasi hatiuozat 1-1 peldanyat a Fokpitesz reszQe, a nyilvantartas rQzCre 6s 
a zoldteriilet iizemeltetoje reszere is meg kell kuldeni. 
Kozteriileti fakivagas eseten a Foviuosi Kozteriilet-feliigyeletet is ertesiteni kell." 

Az ,,R" 3 .5 (1) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
,,(I) Minden 6 cm torzsatmero feletti diszfa - kiizteriileten minden fa - kivagasa eseten potlast 
kell eloirni az e rendeletben foglaltak szerint. 
Ez a101 kivktelt kepez, ha a teriiletre ervenyes szabalyozasi terv van eletben, akkor annak 
eloirasait kell alkalmazni. 
(A torzsatmerot a fa torzsen a fold folotti 1 meter magassagban kell merni.)" 

(1) az ,,R" 4.5 (1) bek. a) pontja az alabbiak szerint modosul: 
,,a) Csaladi hbas  lakotelken a kivagott fa 100%-os potlasa sziikseges, melyre vonatkozoan a 
BVKSZ 26.5 (3) bek. szerinti siiriiseg mkrtekeig irhato el6 kotelezoen a telken beliili potlas (a 
potlas modjara jelen rendelet 6.5-a az iranyado.) 
Az ingatlanon valo elhelyezest telepitesi vblattal kell igazolni." 

(2) az ,,R" 4.5 (1) bek. b) pontja az alabbiak szerint modosul: 
,,b) tobblakasos ingatlan (tombtelek) eseten altalaban 100%-os potlast kell eloirni, amit az 
ingatlanon beliil - a BVKSZ 26.5 (3) bek. szerinti siiriiseg figyelembevetelevel - , illetve a 
fennmarado mennyiseget kozvetlen kornyeken kell telepiteni telepitesi vklat vagy 
szaktervezo altal keszitett kiviteli terv alapjan, melyet a Foepiteszi Irodan elozetesen 
egyeztetni kell. " 

(1) az ,,R" 5.5. (1) bek. kiegesziil az alabbi rendelkezessel: 
,,(a hatosag fele torteno bejelentesi kotelezettseg ebben az esetben is fennall)" 



(2) az ,,R" 5.8-a a kovetkezo (3) bekezdessel egesziil ki, egyidejuleg az eredeti (3)-(4) 
bekezdesek (4)-(5) bekezdesre valtoznak: 

,,(3) Kidolt, vihar kovetkezteben balesetveszelyesse valt - es emiatt azonnali beavatkozast 
igenylo - fa eseteben az eltavolitast el kell rendelni es a potlas tekinteteben az (I)  bek. szerint 
kell eljkni." 

Az ,,R" 6.§.(4) bekezdese helyere az alabbi rendelkezes lep: 
,,(4) A megvaltasi osszeg szamitasi alapjai: Az 5 cm torzsatmeroju fa mindenkori teljes 
telepitesi koltsege az 1 eves fenntartasi koltseggel egyiitt, a megvaltasi osszeg 2000. aprilis 1- 
et kovetoen 12.000,-Ft 1 1 db 5 cm torzsatmeroju fa." 

(1) Az ,,R" 7.9 (1) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
,,(I) bek. az eloirt fapotlasi kotelezettseg reszbeni teljesitese - kerteszeti kiviteli tervvel vagy 
koltsegvetessel alatamasztva - erteke szerint egyeb kerteszeti, kornyezetrendezbi munkalatok 
formajaban is figyelembe veheto a teljesitesi kotelezettseg max. 40 %-ig." 

(2) Az ,,R" 7.8 (2) bek. az alabbiak szerint kiegesziil: 
,,A zoldfeliilet fejleszteshez kapcsolodo munkareszek az (1) bek. szerinti mertekben 
szamithatok be a potlasi kotelezettsegbe." 

(3) Az ,,R" 7.s (4) bek. utolso mondata az alabbiak szerint modosul: 
,,(A penzbeni megvaltas alaposszeget 6.5 (4) bek. tartalmazza.)" 

A 8.5 az alabbiak szerint modosul: 
,,(I) a potlasi hatarozatban eloirt illetve az egyeztetesi jegyzokonyvben, kerteszeti kiviteli 
tervben szereplo munkalatok teljesiteset a jegyzo helyszinen ellenorzi. 
Kozteriileti potlasnal illetve kerteszeti kiviteli terv alapjan kesziilt munkak eseten a Foepitesz 
(Foepiteszi Iroda) bevonasa sziikseges. 

(2) a helyszini szemlere - a keriileti fejlesztesi feladatokhoz kapcsolodo munkak eseten - az 
onkormanyzat illetekes zoldfeliileti kezelojet is meg kell hivni. 

(3) a helyszini szemlere - a keriileti fejlesztesi feladatokhoz kapcsolodo munkak eseten - az 
onkormanyzat illetekes zoldfeliileti kezelojet is meg kell hivni." 



A pinzbeni m e ~ l t t i s s a l  kavcsolatos rendelkezisek 

(1) Az ,,R" 9.9 (2) bek. az alabbiak szerint modosul: 
( 2  A megvaltasi szerzodesben fel kell tuntetni, a megvaltas alapjat kepezo famennyiseget 
is, es azt, hogy a fapotlast az ~nkorman~za t  - a zoldfeluleti fejlesztesi program 
figyelembevetelevel - 4 ultetesi idoszakon belul teljesiti. 

(2) Az ,,Rn 9.9 (4) bek. az alabbiak szerint modosul: 
( 4  A megvaltasi szerzodes 1-1 peldanyat meg kell kiildeni a potlasra kotelezettnek, az 
Onkormanyzat koltsegvetesi nyilvantartashnak, valamint a hatosagi eljarast lefolytato 
jegyzonek, a Foepitesznek es az onkormanyzat zoldfeluleti kezelojenek." 

A befizetett pinzosszea felhasznhlrisa 

(1) Az ,,R" 10.9 (2) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
,, (2) A "Zoldfelulet-fejlesztesi alap" toke osszegeit es kamatait Csepel kozigazgatasi teriileten 
belul megvalositando zijldfeluleti fejlesztesi, rendezesi faladatokra lehet hasznalni, beleertve a 
teriilet-elokeszitest, tervezest, telepitest, uzemeltetest es kapcsolodo kiegeszito beruhhasokat 
is." 

(2) Az ,,R" 10. 9 (3) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
,,(3) A ,,Zoldfelulet-fejlesdsi alap" konkret felhasznalasara a Foepitesz a zoldfelulet kezeloje 
bevonasaval programot keszit. A Varosfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag evente 
legalabb 1 alkalommal az alap felhasznalasarol beszamolot targyal meg." 

(1) Az ,,R" mellekletenek 2) pontja elso resze az alabbiak szerint modosul: 
,,A legkisebb ultetesi (telepitesi) tavolsag az ingatlan hataratol: belteriileten es kiilteriileten 
a zartkerti teriileten egyarant : 
- szolo, valamint 2 meternel magasabbra nem novo gyiimolcs- 6s egyeb bokor (616 

soveny) eseten 0,50 meter, 
- 2 meternel magasabbra nem novo gyiimolcs - es egyeb fa eseteben 1,5 meter 
- 2 meternel magasabbra novo gyiimolcs- es egyeb fa, valamint gyiimolcs es egyeb fa 

(el0 soveny) eseteben 2,5 meter," 

(2) Az ,,R7' mellekletenek 4) pontja az alabbiak szerint modosul: 
,,4) Az 5 cm torzsatmeroju potlaskent eloirt fa megvaltasi ara (koltsege) 2000. aprilis 1-to1 
12.000.- Ft." 

(1) Ez a rendelet 2000. aprilis 1-en 1ep hatalyba. 



(2) E rendelet rendelkezeseit a hatalybalepest kovetoen indult eljiuasokban, illetoleg a 
hatalybalepest kovetoen bejelentett megvaltasra vonatkozo kotelezetti 
szandeknyilatkozat eseteben kell alkalmazni 
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Kihirdetve: 2000. marcius 2 1. 



kltalanos indokolhs 

A 16/1999.(VI.22.) Kt. rendelet 12.s (4) bekezdese szerint a fapotlasok megvaltasi osszeget a 
Kepviselo-testiilet evente feliilvizsgalja es modosithatja. 
Egyidejiileg celszerii volt - a rendelet alkalmazasa kozben szerzett tapasztalatok 
figyelembevetelevel - a rendelet egyeb rendelkezeseit is pontositani. 

Riszletes indokolhs 

1.5-hoz 
A hatekonyabb ellenorzes erdekeben az eljarasban resztvevo es az ellenorzesi jogosultsaggal 
rendelkezo szervezetek reszere is meg kell bldeni  a hatarozat egy-egy peldanyat. 

2.5-hoz 
A rendelet alkalmazasa kozben nem volt teljesen egyertelmii, mely esetekben kell a 
szabalyozasi terv (RRT) eloirasait es mely esetben a fapotlasi rendelet eloirasait alkalmazni. 
A modositast kovetoen egyertelmii, hogy a fapotlasi rendelet &or alkalmazando, ha a 
teriiletre nincs RRT, vagy szabalyozasi terv, illetve ha az ervenyes RRT, szabalyozasi terv a 
fakivagasok potlasara nem ter ki. 
(A ket potlasi mod egymassal nem cserelheto fel!) 

3.5-hoz 
Az eredeti rendeletben szereplo potlasi merteket pontositottuk - figyelembe veve a fivaros 
egeszere vonatkozo epitesiigyi szabalyozas, a BVKSZ - alaprendelkezeseit. 

4.5-hoz 
Pontositasra keriilt a kiszaradt fa kivagasanak esete - bejelentesi kotelezettseg ekkor is 
fennall; valamint egy hianyzo rendelkezest is potoltunk. 
Az eredeti rendelet nem tartalmazta a viharkar kovetkezteben balesetveszelyesse valt fa esetet 
- amikor a kivagast azonnal el kell rendelni. 

5.5-hoz 
A megvaltasi osszeg feliilvizsgalata soran a kereskedelemben kaphato fak aranak 
figyelembevetelevel az arat 12.000.-Ftldarabra modositottuk. 

6.5-hoz 
A rendelet megengedi, hogy a potlasra megallapitott famennyiseg osszmegvaltasi aranak 
figyelembevetelevel egyeb kerteszeti munkakat is elfogadhasson az ellenorzo szervezet. 
Az egyeb munkak beszamitasanak aranyat nem hatarozta meg az eredeti rendelet, ezert ezt a 
hianyzo rendelkezest most potoltuk. 

7.5-hoz 
Az ellenorzesben resztvevok koret pontositja a rendelet modositott szakasza az elrendelet 
potlasi munkak nagysagrendjetol figgoen. 



8.8-hoz 
A befizetett megvaltasi osszeg felhasznalasaval torteno onkomanyzati potlas hataridejet - a 
rendelkezesre a110 lehetosegek objektiv figyelembevetelevel - 4 iiltetesi idoszakra 
modositottuk, igy a potlasokat 2 eves idotartamon beliil lehet tervezni es vegrehajtani. 
Pontositasra keriilt a megvaltasra vonatkozo szerzodesrol ertesiilok kore. 

9.8-hoz 
A gordiilekeny munkavegzes erdekdben egyszeriisodott a felhasznalas dontesi mechanizmusa. 
A Foepiteszi Iroda es a zoldfeliilet fenntarto altal osszeallitott programot, mely az ervenyes 
rendezesi terveket is figyelembe veszi - a Varosfejlesztesi es Kornyezetvedelmi Bizottsag 
feliigyeli, illetve a beszamolot megthrgyalja, elfogadja. rgy a Kepviselo-testiileti iilesre csak a 
bizottsagi jovahagyas keriil tajekoztataskent. 

10.8-hoz 
Sziiksegesse valt a pontos erthetoseg kedveert a telepitesi tavolsagok eloirasait modositani a 
mellekletben. 
Egy&al a megvaltasi ar modositott osszege is bekeriilt a mellekletbe. 

1 1.8-hoz 
A modositott megvaltasi ar 2000. aprilis 1-to1 ervenyes, ezert celszerii a hatalybalepest is 
ehhez a datumhoz kotni. 


