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1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Nyárfa u. 4. szám alatti társasház lakóközösségéből 4 ingatlantulajdonos azzal a kéréssel 
fordul a Képviselő-testülethez, hogy az ingatlanuk előtt lévő 2 db fenyőfát kivágatni szívesked-
jenek. A kérelmet az előterjesztéshez csatolom. A beadványt a címen szereplő 6 lakás tulajdo-
nosai közül 4 írta alá, 2 tulajdonos véleményét nem ismerjük.  
 
2015. évben több kérelem érkezett a város több pontjáról. A lakók akkor is a fák méretére, álla-
potára, valamint ingatlanaik esetlegesen keletkező veszélyekre hivatkoztak. Ekkor a Nyárfa u. 
4. szám alatti ingatlanból kérelem nem érkezett. A fákat kérelem hiányában szakértő nem nézte 
meg, szakvélemény a Polgármesteri Hivatalban nem áll rendelkezésre.   
 
 
 
Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
Rétság, 2017. január 05.  
                                                                                                          
 
                                                                                                                   Hegedűs Ferenc 
                                                                                                                       polgármester 
 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 
 

3. Jogszabályi háttér:  

46/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet - a fás szárú növények védelméről 
 
A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása 
6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illeté-
kes jegyző engedélyezi. 
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(2) Az engedély kiadására irányuló kérelem a 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy 
annak megfelelő tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a 
helyben szokásos módon történő közzétételéről. 
(2a) Nem helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlan esetén a jegyző hivatalból beszerzi az 
érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló nyilatkozatát. 
(3) A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha 
a) a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott; 
b) a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivi-
telezhető; vagy 
c) az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. 
(4) Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, 
az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni. 
(5) A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket 
képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról 
szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint - ha a település ilyennel rendelkezik - 
a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. 
7. § (1) Település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi 
okból - a 6. §-ban foglaltaktól eltérően - történt kivágása esetén 
a) a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti 
formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illeté-
kes jegyzőhöz; 
b) ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi. 
(2) A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására köte-
lezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként 
nem hárítható el. 
8. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles 
gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 
éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést 
meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem 
ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi. 
(2) 
(3) Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a 
jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi. 
(4) Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak rész-
ben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíte-
ni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a hasz-
nálót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés 
megtételére kötelezi. 
(5) A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendel-
tetésére tekintettel kell teljesíteni. 
 

4. Határozati javaslat 

 
RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
/2017. (I.27.) számú határozata 

 
 

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyárfa u. 4. szám alatti társas-
ház lakóinak kérelméről készített előterjesztést.  
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A Képviselő-testület valamennyi lakó egyetértését kéri a tulajdonosi hozzájárulás megadásá-
hoz. A kérelemről a Képviselő-testület a hozzájárulások beérkezéséét követően dönt.  
 
 
 
Határidő: 2017. február 10. 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester és dr. Varga Tibor jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Hegedűs Ferenc polgármester 

 
 
 

 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 






















