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       Iktató szám: 206/2/2013. 
Budapest Főváros IX. Kerület 
Ferencváros Önkormányzata 
 

 

ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014. január 23-i ülésére 

 
 
Tárgy:  Módosító indítvány a fák és fás szárú növények védelméről szóló 

rendelettervezethez  
 

Előterjesztő:    Dr. Bácskai János polgármester 
 
Készítette:    Dr. Kasza Mónika irodavezető – Hatósági Iroda 
 
Előzetesen tárgyalja:  VVKB 2014. 01.23. 
 
 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Székelyhidi Lívia s.k. 
 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   
Határozat  normatív 

  hatósági 
 X egyéb 

 
 
A döntéshez  egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 
 
  
 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

igen X 
nem  

 
  
Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 
  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  
  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
 



2 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A 2013. november 7-én első fordulóban megtárgyalt, a fák és fás szárú növények védelméről 
szóló rendelettervezetet a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
tv. 48. § (3) bekezdése értelmében tájékoztatásul megküldtük a szomszédos 
önkormányzatoknak, valamint véleményezésre a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek.  
 
A Felügyelőség a megküldött véleményében két észrevételt tett a tervezethez: 
 
1. A Natura 2000 területre vonatkozó fakivágási szabályokat az európai közösségi jelentőségű 
természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) 
bekezdés c) pontja rendezi, ezért a helyi rendelet hatálya erre nem terjedhet ki.  
 
2. A kifüggesztett rendelettervezet 2. § g) pontjában felsorolt inváziós fajú fás szárú 
növényeket a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rend. 1. számú 
melléklete közli. Tekintve, hogy a tervezet g) pontja megegyezik ezzel a felsorolással, 
elegendő a rendeletre hivatkozni. 
 
A Felügyelőség észrevételeit elfogadva a kifüggesztett rendelettervezethez az alábbi módosító 
indítványt teszem: 
 

A rendelettervezet 1. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

(1) A rendelet hatálya – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – kiterjed Ferencváros 
közigazgatási területén lévő fákra és fás szárú növényekre. 
 

A rendelettervezet 1. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi 
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi 
jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. 
(V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területére. 
 

A rendelettervezet 2. § g) pontja az alábbiak szerint módosul: 
 

g) inváziós fajú fás szárú növények: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 
30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott növények;   

 
 
Mindezek alapján kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a fák és fás szárú növények 
védelméről szóló rendeletet jelen előterjesztésben foglalt módosításokkal szíveskedjen 
elfogadni. 
  
Budapest, 2014. január 13. 
 
 
 
         dr. Bácskai János s.k. 
            polgármester 


