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FAKIVÁGÁS KÖZTERÜLETEN
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1. A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv megnevezése
jegyző
2. A hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv
illetékességi területe
Érd MJV közigazgatási területe
3. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
-

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelem (közterületen)

4. Az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
Az eljárás illetékmentes.
5. Az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az
ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
Fakivágási engedélyezési eljárásra közterületen abban az esetben kerül lefolytatásra, ha a lakos saját
maga szeretné kivágni az adott közterületi fát. A közterületen kivágni kívánt fákról hatósági eljárás
keretében a jegyző dönt. Az eljárás megindításához nyomtatvány kitöltése szükséges. Az eljárás
során közútkezelői hozzájárulást kérünk az érintett közútkezelőtől (önkormányzati tulajdonú út
esetében a Városfejlesztési és Beruházási Főosztály, más tulajdonában lévő közterületek esetében
a tulajdoni lapon megadottak), ezért fontos, hogy amennyiben pl. új gépkocsibejárót terveznek,
akkor előzetesen egyeztessenek velük. Hatósági eljárás keretében az eljáró hatóság több
szempontot is figyelembe véve (pl.: fa ökológiai értéke, egészségügyi állapota, építmények
elhelyezése, balesetveszély esélyének felmérése stb.) dönt a fa kivágásának engedélyezhetőségéről.
Amennyiben a fa kivágása engedélyezésre kerül, akkor azt a kérelmező kivághatja, továbbá pótlási
kötelezettség is fennáll.
A FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelmet benyújthatja elektronikusan e-papíron,
személyesen vagy postai úton.
6. Az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van),
ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
Érd MJV Polgármesteri Hivatala
2031 Érd, Postafiók 31.
Ügyfélszolgálat: Polgárok Háza – Érd, Alsó utca 3. földszint
Ügyfélszolgálat nyitvatartási idő:
Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-17:30
Kedd: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Csütörtök: 8:00-12:00; 13:00-16:30
Péntek: 8:00-13:00; -----Ügyfélfogadás rendje: Hétfő 13:00-17:30; Szerda 8:00-12:00 és 13:00-16:30
Hivatali Kapu: ERDPH
KRID szám: 707189964
7. Az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
Ügyintézési határidő: 60 nap
Fellebbezési határidő: 15 nap
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8. Az ügyben használt formanyomtatványok listája
-

FÁS SZÁRÚ NÖVÉNYEK KIVÁGÁSA engedély iránti kérelem (közterületen), melyet letölthet
itt:
https://www.erd.hu/e-ugyintezes/kornyezetvedelmi-hatosagi-ugyek/kornyezetvedelmihatosagi-ugyek

9. Az ügyben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
A formanyomtatvány elektronikus úton az e-Papír (gov.hu) oldalon keresztül nyújtható be.
10. A kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet
terhelő kötelezettségekről
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól
346/2008. (XI.7.) kormány rendelet a fás szárú növények védelméről
2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról
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