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Tisztelt Képviselő-testület!
2013. november 7-én első fordulóban tárgyalta Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros
képviselő-testülete a fák és fás szárú növények védelméről szóló rendelet-tervezetét
(továbbiakban: tervezet), amellyel kapcsolatban a következő észrevételt kívánom tenni.
• A tervezet a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: kmr) szabályozását figyelembe véve azonos módon kívánja
szabályozni a Magyarországon őshonos-, és egyéb nemesített fajok védelmét a hazai
ökoszisztémában súlyos károkat okozó invazív fajokkal.
• A tervezet továbbá nem szabályozza a közterületen a fás szárú növények
szakszerűtlen, gondatlan fenntartásából, kezeléséből adódó kivágásokat, és nem rendel
hozzá megfelelő jogkövetkezményt sem.
A fent említett problémák megoldására vonatkozó szabályokat a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában adott
felhatalmazás alapján a kmr-ben van lehetőség meghatározni, ugyanakkor látható, hogy ezen
szabályozások elmaradása súlyos következményekkel jár a mindennapi gyakorlatban.
Az invazív fajok jellegükből fakadóan oly mértékű szaporodásra képesek, aminek
következtében a kormányrendeletben megkövetelt előírások betartása invazív fajok esetén,
ezen fajok súlyos és túlzott elterjedésével járna, ami súlyos károkat okozna a lokális
ökoszisztémában. A fák szakszerű és gondos kezelésének hiányzó jogkövetkezményei azt
eredményezi, hogy kerületünk faállományának minősége leromlik, a szükségessé váló
pótlások komoly terhet rakna költségvetésünkre.
Az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. j.) pontja lehetővé teszi, hogy önkormányzatunk javaslatot
tegyen a kmr módosítására. Ezen okok miatt javaslatot teszek, hogy az alábbi határozati
javaslattal egészüljön ki az előterjesztés.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti módosító indítványomat megtárgyalni és
az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Határozati javaslat:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.) az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. j.) pontja alapján kezdeményezi a 346/2008. (XII.
30.) Korm. rendelet módosítását oly módon, hogy az tegye lehetővé az inváziós fajú
fák engedély nélküli kivágását, valamint egészüljön ki azon szankcióval, miszerint a
fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek
közvetlen vagy közvetett károsítása miatt szükségessé váló kivágása esetén, a pótlási
kötelezettség mértéke az össztörzsátmérő 300%-a legyen.
2.) felkéri a Polgármestert, hogy a kezdeményezés illetékes állami szerv részére történő
eljuttatásáról gondoskodjon.
Felelős: Polgármester
Határidő:
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2. pont: 2014. február 28.
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