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 42/2005. (X. 04.) Budapest XVIII. kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzati rendelet  

a fák védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és 
felhasználásáról szóló 40/2001. (XII. 18.) Budapest XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendelet módosításáról  
Budapest Főváros Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi 

önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvény 46. § (1) bekezdés c), és 48. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a fák 
védelméről, Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 40/2001. 
(XII. 18.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:  

1. § A Rendelet az alábbi 3/A. §-sal egészül ki:  
3/A. § A jegyző jelen rendelet hatálya alá tartozó ügyekben hozott döntése ellen 

fellebbezéssel lehet élni a határozat közlésétől számított 15 napon belül, melyet Budapest 
XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Jegyzőjéhez, a Polgármesteri 
Hivatal Városgazdálkodási Irodáján kell benyújtani. A fellebbezési kérelemről a másodfokú 
környezetvédelmi hatóság dönt. 

2. §  A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 6. § (1) A Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapesti Városrendezési és Építési 

Keretszabályzatról  szóló 47/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 15. § (4) bekezdés alapján, a 
Hatóság a fapótlási kötelezettséget ír elő. A fa pótlása történhet pénzbeli megváltással, illetve 
fatelepítéssel.  

3. § A Rendelet 12. §-ának címe és a 12. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:  

Szabálysértés 
12. § (1) Aki a jelen rendelet fakivágással, illetve pótlásával kapcsolatos előírásait 

megszegi, szabálysértést követ el, és 30. 000,-Ft –ig terjedő pénzbírsággal sújthatók.  
(2) A fák védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fa e jogszabályban foglalt 

előírások megszegésével történő kivágása, illetőleg az út tartozékának minősülő fa a közút 
kezelőjének hozzájárulása nélkül történő kivágása az egyes szabálysértésekről szóló 
218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet 19. §-ában szabályozott tilos fakivágás tényállását 
valósítja meg, és az e tényállásra vonatkozó előírások alkalmazandók. 

(3) A rendelet megsértőivel szemben a Közterület felügyelet helyszíni bírságot szabhat ki. 
4. § A Rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
13. § (4) Eljárási kérdésekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény megfelelően irányadó. Szabálysértési kérdésekben 
az 1999. évi LXIX. törvényt kell alkalmazni. 

Záró rendelkezések 
5. §  (1) Jelen rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetés napján lép hatályba. 

(2) Jelen rendelet 4. §-a 2005. november 1-jén lép hatályba.  
(3) A Rendelet jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul hatályban 

maradnak. 
Budapest, 2005. szeptember 29. 
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INDOKOLÁS 
Általános indokolás 

Az Országgyűlés megalkotta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt, amely törvény megalkotása szükségessé tette a 
hatályos önkormányzati rendeletek áttekintését és harmonizációját, így a fák védelméről, 
Faültetési Alap létrehozásáról, kezeléséről és felhasználásáról szóló 40/2001. (XII. 18.) 
Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat rendeletét is. 

Részletes indokolás 
1. §-hoz: A fellebbezéssel kapcsolatos előírásokat rögzíti. 
2. §-hoz: A jogszabályhelyi hivatkozást pontosítja. 
3. §-hoz: Az  egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. Rendelet 19. §-a 

szabályozza a tilos fakivágás tényállását. A magasabb szintű jogi szabályozásra tekintettel vált 
szükségessé a jogszabályhely módosítása. 

5. § - hoz: Jogharmonizációs rendelkezést tartalmaz. 
6. §-hoz: Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.  
Budapest, 2005. szeptember 29. 
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