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Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésén első olvasatban
megtárgyalta a fás szárú növények védelméről szóló 13/2010. (V.05.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálatát. 

A  Képviselő-testület  56/2016.  (IV.28.)  határozatában  felkért  arra,  hogy  a  rendelet  első
olvasatban  tárgyalt  és  elfogadott  tervezetét  –  környezetvédelmi  tárgyára  tekintettel  –  a
környezet  védelmének  általános  szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  48.  §  (3)
bekezdésére  hivatkozva  tájékoztatásul  küldjem  meg  a  szomszédos  és  az  érintett
önkormányzatoknak,  továbbá  véleményezés  céljából  küldjem  meg  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának.

A  rendelet-tervezet  a  szomszédos  önkormányzatoknak,  valamint  a  Fejér  Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának megküldésre került. 

A  Fejér  Megyei  Kormányhivatal  Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Főosztálya
véleménye  szerint  a  rendelet-tervezet  tartalmilag  megfelel  a  magasabb  szintű  jogszabályi
előírásoknak,  így  az  ellen  kifogást  nem  emelt,  a  tervezetet  a  Képviselő-testület  részére
elfogadásra javasolja. (Az állásfoglalást mellékelem az előterjesztéshez.)

Kérem a T. Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megtárgyalására és elfogadására!

A jogalkotásról  szóló  2010.  évi  CXXX.  törvény  17.  §-ában  meghatározottak  szerint,  a
jogszabály  előkészítője  –  a  jogszabály  feltételezett  hatásaihoz  igazodó  részletességű  –
előzetes  hatásvizsgálat  elvégzésével felméri  a  szabályozás  várható  következményeit.  A
hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását,
amelyet tájékoztatásul csatolunk a javaslathoz:

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A lakosság  számára  az  egészséges,  élhető  környezet  biztosítása,  a  természeti  környezet
védelme,  a  levegőtisztaság  javítása  érdekében  elengedhetetlen  a  város  fás  szárú
növényállományának  megóvása.  Ezért  szükséges  a  rendelet-tervezet  elfogadása,  amely
meghatározza  a  közterületen  engedély  nélkül  történő  fa  kivágása,  telepítése  elmulasztása
során alkalmazandó jogkövetkezményt.

A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet módosítás elfogadásának környezeti és egészségi következményei nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
A rendelet módosítás elfogadása csekély mértékű adminisztrációs terhet ró az ügyintézőkre.

A rendelet megalkotásának szükségessége:
A  rendelet  megalkotásának  elmaradása  esetén  a  közterületen  engedély  nélkül  történő
fakivágást,  telepítést  elkövetőkkel  szemben  nincs,  illetve  továbbra  sem  lesz  a  helyi
önkormányzatnak  lehetősége  fellépni.  A  közigazgatási  bírság  kilátásba  helyezésének  az
engedély nélküli fakivágásokra megelőző jellege is van. 



A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A  rendelet  a  meglévő  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek  segítségével
alkalmazható, további feltételek biztosítását nem igényli, a szükséges feltételek rendelkezésre
állnak.

V á r p a l o t a, 2016. május 17.

Talabér Márta
polgármester



Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

.../2016.  (...) önkormányzati
r e n d e l e t e

a fás szárú növények védelméről szóló 13/2010. (V.05.) önkormányzati rendelet
m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  a  környezet  védelmének  általános
szabályairól  szóló  1995.  évi  LIII.  törvény  46.  §  (1)  bekezdés  c)  pontjában  kapott
felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, 
valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3)
bekezdésében  biztosított  véleményezési  jogkörében  eljáró  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket
rendeli el: 

1.  §  (1)  Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  fás  szárú  növények
védelméről szóló 13/2010. (V.05.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Várpalota Város Önkormányzata a kivágás iránti  kérelem benyújtását az őt megillető
kártalanítás  megfizetésétől  nem  teheti  függővé,  ha  a  fás  szárú  növény  az  élet-  vagy
vagyonbiztonságot veszélyezteti és ez a veszély másként nem hárítható el, vagy ha a Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  5:23.  §-a  szerint  a  fás  szárú  növény
kivágásának elmaradása másokat, így különösen a szomszéd ingatlanok tulajdonosait vagy
használóit  szükségtelenül  zavarná  vagy  jogaik  gyakorlását  veszélyeztetné  és  e  veszély
másként nem hárítható el. Veszélyhelyzet esetén a kivágás iránti kérelmet – az Önkormányzat
képviseletében – a polgármester nyújtja be az illetékes jegyzőhöz.”

(2) A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Nem kell  kártalanítást  fizetnie  az építtetőnek,  ha a beruházás  a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1)
bekezdése szerinti közfeladat ellátást szolgálja, továbbá akkor sem, ha – az Mötv. 10. § (2)
bekezdése alapján - a Képviselő-testület döntése vagy helyi népszavazás döntése értelmében
önként vállalja valamely közügy megoldását és a beruházás közvetlenül  e feladat  ellátását
szolgálja.”

2. § A Rendelet a következő 9. §-sal egészül ki:

„9. § (1) Aki közterületen fás szárú növény engedély nélküli kivágását vagy telepítését
végzi,  aki  a  fapótlási  kötelezettségének határidőre nem tesz eleget,  ötvenezer forintig
terjedő helyszíni bírsággal, illetve - természetes személyek esetén kétszázezer forintig,
jogi  személyek  és  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  szervezetek  esetén  kétmillió
forintig terjedő - közigazgatási bírsággal sújtható.



(2)  A  helyszíni  bírság  kiszabására  a  Várpalotai  Polgármesteri  Hivatal  közterület-
felügyelője  jogosult.  A  közigazgatási  bírság  kiszabásával  kapcsolatos  eljárásban
Várpalota Város Jegyzője jár el.

(3) Engedély nélküli fakivágás esetén a helyszíni bírság, illetve a közigazgatási bírság
megfizetésén túl az elkövető a fa megfelelő pótlására kötelezett.

(4) A közigazgatási bírság kiszabására és végrehajtási rendjére a közigazgatási hatósági
eljárás  és  szolgáltatás  általános  szabályairól  szóló  2004.  évi  CXL.  törvény  megfelelő
rendelkezései vonatkoznak.”

3. § Ez a rendelet  2016. június 1. napján lép hatályba,  és 2016. június 2. napján hatályát
veszti.

V á r p a l o t a, 2016. május 26.

Talabér Márta dr. Ignácz Anita Éva
polgármester jegyző
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