
Érdi Újság16 XIX. évfolyam, 2009. november 5.

Érd Megyei Jogú Város Közgyûlése

közzététel

63/2009. (X. 16.) KGY. 
r e n d e l e t e

egyes fás szárú növények védel-
méről

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 
§ (1) bekezdésében és a környe
zet védelméről szóló 1995. évi 
LIII. törvény 48. § (2) bekezdés
ben kapott felhatalmazás alapján, 
figyelemmel a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII. 
30.) Korm. rendelet (továbbiak
ban: kormányrendelet) előírá
saira, a magántulajdonban lévő 
ingatlanokon élő egyes fás szárú 
növények védelmére az alábbi 
rendeletet (továbbiakban: rende
let) alkotja:
1. § (1) Jelen rendelet hatálya a 
közterület besorolású ingatlanok 
kivételével valamennyi a város 
közigazgatási területén található 
olyan ingatlanra kiterjed, ame
lyen jelen rendelet 1. számú mel
lékletében meghatározott fafajta 
található.
(2) Nem terjed ki a rendelet hatá
lya az építmények építéséből, 
elhelyezéséből adódó fakivágásra, 
és az eltérő szabályt megállapító 
külön törvény hatálya alá tartozó 
fás szárú növényekre.
2. § E rendelet alkalmazása szem
pontjából: Fa (egészséges fa): 
olyan fás hajtású (törzsű), megha
tározott magasságban elágazó, ág 
– és lombkoronát alkotó növény, 
melyen száradás, korhadás jelei 
nem mutatkoznak, vagy amelyen 
az elhalt részek eltávolításával a 
korhadás, illetve a száradás meg
állítható, s a fa tovább él.
3. § (1) A magántulajdonban 
lévő ingatlanon álló 15 cmnél 
nagyobb törzsátmérőjű 1. számú 
mellékletben meghatározott fát 
kivágni az (5) bekezdésben fog
laltak kivételével kizárólag a pol

gármester által kiadott engedély 
alapján lehet. 
(2) Az engedély iránti kérelemnek 
tartalmaznia kell:
a) a kivágás indokát;
b) az érintett fás szárú növénnyel 
rendelkezni jogosult kivágáshoz 
hozzájáruló nyilatkozatát;
c) az érintett ingatlan címét, 
helyrajzi számát, az érintett fás 
szárú növény ingatlanon belüli 
elhelyezkedésének pontos meg
jelölését;
d) a kivágással érintett fa darab
számát, faját, fa esetében annak 
1 m magasságban mért törzsát
mérőjét;
e) a kivágás kivitelezésének rész
letes leírását.
(3) A kérelmet az (5) bekezdés
ben foglaltak kivételével a ter
vezett kivágás előtt legalább 30 
nappal be kell nyújtani. 
(4) A polgármester a fa kivágását 
megtiltja, ha az természetvédelmi 
vagy környezetvédelmi érdeket 
sért.
(5) Amennyiben a fa haladékta
lan kivágása élet, egészség vagy 
vagyonvédelmi ok miatt vált szük
ségessé, a kivágás tényét 3 napon 
belül be kell jelenteni a polgár
mesternek.
4. § (1) A kivágási engedélyben a 
(3)–(5) bekezdések figyelembevé
telével kompenzációs kötelezett
séget kell előírni.
(2) Nem áll fenn kompenzálási 
kötelezettség a nem egészséges 
fák, a 3. § (5) bekezdése alap
ján kivágott fák, illetve az épület, 
kerítés vagy bármely más épít
mény állagát veszélyeztető fák 
kivágása esetén. 
(3) A kompenzálási kötelezettsé
get elsősorban az érintett ingat
lanon belül történő pótlással kell 
teljesíteni. 
(4) Amennyiben az ingatlanon 
belül történő pótlás a vonatko
zó jogszabályoknak megfelelő 

módon csak részben valósítható 
meg, akkor a kompenzációs köte
lezettség teljesíthető meghatáro
zott arányú részleges pótlással 
az ingatlan területén és pénzbe
ni megváltással a fennmaradó fa 
mennyiségére. 
(5) Ha a pótlási kötelezettség a 
vonatkozó jogszabályoknak meg
felelő módon az ingatlanon belül 
egyáltalán nem teljesíthető, akkor 
a kompenzációs kötelezettséget 
kizárólagos pénzbeli megváltással 
kell teljesíteni. A részleges, illetve 
teljes pénzbeli megváltás össze
gének kiszámítására a rendelet 2. 
számú melléklete az irányadó.
(6) A kompenzációs kötelezettség 
akkor is fennáll, ha a fával rendel
kezésre jogosult a fát engedély 
nélkül vágta ki. Ekkor a polgár
mester külön határozatban ren
delkezik a kompenzációról.
(7) A pótlási kötelezettség telje
sítésének költsége a kötelezettet 
terheli. 
5. § Az építmények építéséből, 
elhelyezéséből adódó fakivágás 
engedélyezéséről, pótlásáról a 
jegyző az építési engedélyezés 
eljárásban – a hatályos építési 
jogszabályok figyelembevételével 
– mint elsőfokú építésügyi ható
ság rendelkezik. 
6. § (1) A fapótlás során a vonat
kozó jogszabályokra is figye
lemmel annyi előnevelt fát kell 
ültetni, hogy azok törzsátmé
rőjének összege a kivágott fák 
törzsátmérőjének összegét 20%
kal meghaladja. A törzsátmérőt 
a terepszinttől számított 1 m 
magasságban kell mérni és meg
állapítani. A fapótlási kötelezett
séget legalább 3 cm törzsátmérőjű 
fákkal kell teljesíteni, a minden
kor érvényben lévő szabványnak 
megfelelő minőségben. 
(2) Engedély nélkül kivágott fa 
pótlása esetén a fa törzsátmérő
jének összegét 50%kal kell hogy 

meghaladja az ültetendő fák össz
törzsátmérője. 
(3) A megváltás összegét a hatá
rozat jogerőre emelkedését köve
tően 15 napon belül kell befizetni 
az önkormányzati környezetvé
delmi alap javára. 
7. § A faegyed pótlási költségébe 
értékkövetően beszámítandó: 
–  a fa ára, 
–  gödörásás költsége, 
–  minimum 50%os talajcsere 

költsége,
–  növényültetés, karózás, kötö

zés, támrúd, gégecső költsége, 
–  szállítási költségek, 
–  az első éves fenntartási mun

kák – öntözés, koronaalakítás, 
víztányérozás, növényvédelem, 

–  kötözés és karózás pótlása 
– költsége. 

8. § Aki magántulajdonban lévő 
ingatlanon álló fát az e rendelet
ben meghatározott engedély nél
kül vág ki, és cselekménye más, 
magasabb szintű jogszabály alap
ján büntetőjogi vagy szabálysérté
si elbírálás alá nem esik, szabály
sértést követ el, és 30 000 Ftig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. 
9. § A rendelet hatálya alá tartozó 
fák kivágásával kapcsolatos vala
mennyi hatáskört a polgármester 
gyakorolja.
10. § A fás szárú növények védel
méről szóló 346/2008. (XII. 30.) 
Korm.rendelet 8. § (4) bekezdésé
ben foglalt esetben jelen rendelet 
4. § (5) bekezdése szerinti kom
penzáció az irányadó.
11. § Jelen rendelet a kihirdetés 
napját követő hónap első nap
ján lép hatályba, rendelkezéseit 
a hatálybalépését követően indult 
eljárásokban kell alkalmazni. 
12. § Jelen rendelet hatályba
lépésével egyidejűleg a 37/2006. 
(IX. 13.) KGY. rendelet hatályát 
veszti.

dr. Szabolcs  T. Mészáros
 Mária András
 jegyző	 polgármester

A Közgyűlés  elfogadta  a  2009. 
október 15‑ei ülésén.

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihir
detem!
Érd, 2009. október 16. 
 jegyző

64/2009. (X. 16.) KGY.
r e n d e l e t

az Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi  

költségvetéséről szóló
20/2009. (III. 11.) KGY.  

rendeletének módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyű
lése az államháztartásról szóló 
– többször módosított – 1992. 
évi XXXVIII. törvény 65. § (1) 
bekezdésében meghatározott jog
körében eljárva, figyelembe véve 
a többször módosított 217/1998. 
(XII. 30.) Kormányrendeletben 

meghatározottakat, Érd Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
2009. évi költségvetéséről szóló 
20/2009. (III. 11.) KGY. számú 
rendeletét (továbbiakban: Ör.) az 
alábbiak szerint módosítja:

2009. évi költségvetés  
bevételeinek és kiadásainak 
főösszege
1. §
(1) Az Ör. 2. § (1) bekezdése helyé
be az alábbi rendelkezés lép:
„A Közgyűlés az Érd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2009. évi 
költségvetése
bevételi főösszegét
 18 630 086 E Ftban,
kiadási főösszegét 
 18 630 086 E Ftban
állapítja meg.
Az Érd és Térsége Szennyvíz
elvezetési és Szennyvíztisztítási 
Önkormányzati Társulás tervezett 
költségvetési bevételei és kiadásai 
nélkül az önkormányzati szintű 
költségvetési bevételi és kiadási 
főösszeg 17 476 569 E Ft.
Ebből az Áht. 8/A. §. (1) bekez
dése alapján a költségvetési 
bevétel 15 310 185 E Ft, a költ
ségvetési kiadás 17 468 179 E Ft, 
a keletkezett költségvetési hiány 
2 166 384 E Ft, a finanszírozási 
kiadás 8390 E Ft. 
A költségvetésben tervezett bevé
telek és kiadások közötti egyen
súlyt a költségvetésben tervezett 
működési és/vagy fejlesztési hitel 
teremti meg.
Érd Megyei Jogú Város Önkor
mányzat a 2009. évi költségvetés 
hitelfelvétele főösszegét 2 166 384 
E Ftban állapítja meg.”
(2) Az (1) bekezdés szerinti bevé
teli főösszeg bevételi forrásonkén
ti részletezését önkormányzati 
szinten az 1. számú melléklet sze
rint határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadá
si főösszeg kiemelt előirányzaton
kénti részletezését önkormányza
ti szinten a 4. számú melléklet 
szerint határozza meg.
(4) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat összevont költség
vetési mérlegét a 13. számú mel
léklet tartalmazza. A működési és 
felhalmozási bevételek és kiadá
sok mérlegét a gördülő tervezés
sel a 14. számú melléklet tartal
mazza.
(5) A Közgyűlés a helyi kisebb
ségi/nemzetiségi önkormány
zatok költségvetésének bevételi 
és kiadási előirányzatait a 12. 
számú melléklet szerint építi be 
a költségvetésébe. A helyi kisebb
ségi/nemzetiségi önkormányza
tok költségvetési mérlegeit a 15. 
számú melléklet tartalmazza.
(6) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi bevéte
lei részletezését a Polgármesteri 
Hivatalnál bevételi forrásonként 
a 2. számú melléklet, szakfelada
tonként a 3. számú melléklet álla
pítja meg.
(7) Érd Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2009. évi bevételei 
részletezését az önállóan működő 
és gazdálkodó, valamint a hoz
zájuk tartozó költségvetési intéz
ményeknél intézményenként és 
bevételi forrásonként a 10. számú 
melléklet tartalmazza.
(8) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi kiadásai
nak részletezését a Polgármesteri 
Hivatalnál kiadási jogcímenként 
az 5. számú melléklet, szakfel
adatonként a 6. számú melléklet 
mutatja be.
(9) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2009. évi kiadá
sainak részletezését az önállóan 
működő és gazdálkodó, valamint 
a hozzájuk tartozó költségveté
si intézményeknél költségvetési 
intézményeknél intézményenként 
és kiemelt előirányzatonként a 11. 
számú melléklet mutatja be.
(10) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat támogatásérté
kű kiadásai, pénzeszközátadásai 
részletezését a 7. számú melléklet 
állapítja meg.
(11) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat felhalmozási 
kiadásait részletesen a 8. számú 
melléklet tartalmazza.
(12) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat tartalékok elő
irányzatait a 9. számú melléklet 
mutatja be részletesen.
(13) Érd Megyei Jogú Város 
Közgyűlése az önállóan működő 
és gazdálkodó, valamint a hozzá
juk tartozó költségvetési intézmé
nyek létszámkereteit a 16. számú 
melléklet szerint határozza meg.
(14) Az Érd és Térsége Szenny
vízelvezetési és Szennyvíztisz
títási Önkormányzati Társulás 
bevételeit és kiadásait a 17. számú 
melléklet tartalmazza.
(15) A 2009. évi költségvetés elő
irányzatainak felhasználását a 18. 
számú melléklet alapján határoz
za meg.
(16) A többéves kihatással járó 
döntésekből származó kötele
zettségeket a 19. számú melléklet 
mutatja be.
(17) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat kezességvállalá
sait és adósságszolgálati kötele
zettségeit a 20. számú melléklet 
tartalmazza.
(18) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat által adott közve
tett támogatásokat a 21. számú 
melléklet tartalmazza.
(19) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat európai uniós 
támogatási programjait a 22. 
számú melléklet mutatja be.
(20) Érd Megyei Jogú Város 
Önkormányzat jelentősebb köte
lező és önként vállalt feladatainak 
bontását a 23. számú melléklet 
állapítja meg.

A költségvetési tartalék  
előirányzata
2. §
(1) Az Ör. 3. §a helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:


