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Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:

Rendelet
Határozat

A döntéshez egyszerű
minősített

normatív

hatósági
egyéb

többség szűkséges.

Az előterjesztés a honlapon közzétehető:

igen
nem

Az előterjesztést nyQt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.



Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2021. szeptember 15-i ülésén elfogadta fák védelméről szóló 9/2021 . (IX.
15.) rendeletét. A rendelet elfogadása kapcsán felmerült, hogy a lakosság széles körét érinti a
rendelet, így polgánnesteri javaslatra, az a döntés született, hogy a rendelet elfogadásával
egyidőben Pilisborosjenő honlapján tegyük közzé a rendeletet azzal, hogy a lakosság ez év
novemberéig véleményezhesse a rendeletet.

Ezt követöen a Képviselő-testület ez év utolsó ülésén ismét napirendjére tűzi és a lakosság által
érkezettjavaslatok, illetve a bevezetés tapasztalatai alapján ismét tekintse át a rendeltét.

Az elmúlt idöben a hivatalhoz a lakosság köréből nem érkezett a rendelettel kapcsolatban
észrevétel, azonban Antonovits Bence kq)viselő társam elmondása szerint Ő 4 személytől
kapott írásbeli visszajelzést, többen szóbanjeleztek a rendelettel kapcsolatban neki (ebből volt
pozitív és negatív is).

Képviselö úr az észrevételeket összegezve, illetve saját tapasztalatát is mellé rakva az
alábbiakat fogalmazta meg.

Javasolja az engedélykérő űrlapot digitális platformra helyezni a papír alapú mellett. Ezzel
egyúttal a rendelet szövegébe átvezetni, hogy az űrlapon benyújtott kérelem is hivatalos
kérelenmek minősül.

Javasolja a kérvény kötelező elemeként elöími fénykép csatolását a kivágandó fáról.

Javasolja, hogy amennyiben a tilajdonos invazív fafaj kivágását szeretné elvégezni, az invazív
fa kivágása után teljesítendő fapótlási kötelezettséget vállalja át az önkormányzat. Igy az elv,
hogy az összes asszimilációs felület tartósan ne csökkenjen megvalósul, egyúttal ösztönözzük
a fajcserét. A pótlás fedezetéül a fatelepítések pénzbeli megváltásából befolyt összeg, illetve a
kömyezetvédelmi alap szolgálna.

A rendelet jelenleg hatályos változata nem ad lehetöséget egyedi elbírálásra. Javasolja, hogy
egészítsük ki a rendeletet az egyedi elbírálás lehetőségével két esetben:

a.) szociális helyzet alapján, amennyiben a kérelmező anyagi/egészségügyi okokból nem tudja
a pótlást elvégezni, azt vállalja át az önkormányzat,

b.) a telek faborítottsága alapján - egy olyan telek, aminek faborítottsága rendkívül nagy,
amennyiben az egészséges/használható kert fenntartása a cél, biztosítsunk lehetőséget arra,
hogy a kérelmezőt kisebb fapótlási kötelezettség terhelje. Ennek elbírálása minden alkalommal
egyedileg történjen.

A fentiek alapján kérem a T. Képviselö-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
rendeletmódosítási javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Pilisborosjenő, 2021. november 22. N
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DÖNTÉSI JAVASLAT

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megalkotja a
fák védelméről szóló 9/2021. (Dí. 15. ) számú rendeletének módosítását jelen előterjesztés 1
számú melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: Dr. Horti Istvánjegyző



Pilisborosjenő község Önkormányzata Képviselő-testíiletének

....,2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a fákvédelméről szóló 9/2021 (DC. 15) rendelet módosításáról

Pilisborosjenő község Önkonnányzatának Képviselő-testülete a kömyezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fák védelméröl szóló 9/2021 (DC. 15) rendelet (továbbiakban R) 2. §-a az alábbi 14. ponttal
egész ki:

"14. Invazív faj: olyan fa, mely az adott területen behatolónak számít, nagyobb mértékű
elszaporodása felborítja az ott fennálló ökológiai egyensúlyt"

2.§

Az R. 3. § (5) bekezdése kiegészül az alábbi szövegrésszel:

"Fakivágási engedély iránti kérelem elektronikus formában is benyújtható (emailen, hivatali
kapun, ). Az engedélykérelem az önkormányzat hivatalos honlapjáról letölthető."

3.§

AzR. 3. § (6) bekezdés második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

"- szükség esetén a fakivágás indokoltságát megalapozó dokumentumokat (pl. kertészeti
szakvéleményt, építési-bontási engedélyt vagy bejelentés tudomásul vételéről szóló döntést,
telqpülésképi véleményt, településképi bejelentés alátámasztó dokumentumát stb. )"

4.§

AzR. 3. § (6) bekezdése az alábbi új francia bekezdéssel egészül ki:

"- A kérvény mellé fényképet kell csatolni a kivágandó fáról."



5.§

Az R. 3. § (8) bekezdése az alábbi új c) ponttal egészül ki:

"c) amennyiben megállapítja, hogy a tulajdonos invazív fafaj kivágását szeretné elvégezni,
rendelet 5. és 6. §-a szerinti fapótlására kötelezést mellőzi. Ez esetben az invazív fa kivágása
után teljesítendő fapótlási kötelezettséget önkormányzat vállalja át, melynek fedezete a
Kömyezetvédelmi alapból keriil teljesítésre"

6.§

Az R. 3. § (8) bekezdése az alábbi új d) ponttal egészül ki:

"d) amennyiben a tulajdonos igazolja, hogy létfenntartását veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzd és,
családjában az egy főre számított havi családijövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élö, valamint gyennekét, gyermekeit
egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220 %-át, a
rendelet 5. és 6. §-a szerinti fapótlására kötelezést mellőzi. Ez esetben a fa kivágása után
teljesítendő fapótlási kötelezettséget önkonnányzat vállalja át, melynek fedezete a
Kömyezetvédelmi alapból kerül teljesítésre"

7.§

Az R. 3. § (8) bekezdése az alábbi új e) ponttal egészül ki:

"e) amennyiben a jegyző által felkért szakértő megállapítja, hogy az ingatian faborítottsága
olyan mértékű, mely akadályozza a kert rendeltetésszerű használhatóságát, a rendelet 5. és 6.
§-a szerinti fapótlási kötelezést 50% mértékig csökkentheti."

8.§
(1) Jelen rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, és a módosítás érvényre juttatását
követöen hatályát veszti.

Tömöri Balázs

polgánnester
dr. Horti István

jegyző

Záradék:

Afentirendelet2021. napján kihirdetve.

dr. Horti Isfván

jegyzö



HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a fák védelméről szóló ....,2021. (DC. 30.) számú rendelethez

1. Társadalmi hatások

A rendeletalkotás társadalmi hatása kedvező a lakosság kömyezettudatos szemléletének
fejlesztése, valamint a kömyezetvédelmi szempontok e lötérbe kerülése miatt. A
rendeletalkotás gazdasági hatása az Önkonnányzat bírságolásból befolyó bevételeinek
növekedése.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet végrehajtása során a fapótlás történhet pénz megváltással, ami költségvetési
többletet eredményez. Ezt a többletet viszont célszerü kömyezetvédelmi célokra felhasználni.

3. Környezeti hatások

A rendeletalkotás egyértelműen pozitív hatással van a kömyezetre, a fakivágások szigorú
szabályozásával elérhető azok számának csökkenése, illetve a pótlási kötelezettség előírása
miatt fenntartható, vagy növelhető lesz a településen a zöldfelület kiterjedése. A lakosság
egészségének védelme, a természeti kömyezet megóvása, a levegőtisztaság
javítása érdekében elengedhetetlen a településűnk faállományának megóvása mind
közterületen, mind magánterületen.

4. Egészségügyi követelmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen egészségügyi követelményei nincsenek, de
hozzájárulnak az egészségesebb életmódhoz, elősegítve a vegetáció zavartalanabb fejlődését.

5. Admüüsztratív terheket befolyásoló hatások

A fakivágással és -pótlással, valamint a bírságolással kapcsolatos ügyintézés miatt a
Polgármesteri Hivatal adminisztratív terhei növekedni fognak.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és pénzügyi feltételek
A rendeletben foglaltak végrehajtáshoz szükséges személyi, tárgyi, szervezeti feltételek
rendelkezésre állnak, végrehajtásának pénzügyi alapja a költségvetésben biztosított.

7. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye
A fás szárá növények védelme érdekében a rendeletalkotás szükséges, mivel a zöld növényzet
mennyisége és minősége alapvetően meghatározza a településünk kömyezeti állapotát,
településképét, valamint az itt lakók életininöségét. A rendeletalkotás elmaradásával
alulszabályozott maradna ez a fontos terület, mivel a jelenlegi szabályozás nem kielégítő a
helyi kömyezet védehne érdekében.


