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FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLYKÉRELEM / BEJELENTÉS*
a közterületen lévő fás szárú növényekre (fák, cserjék)
(* A megfelelő rész aláhúzandó!)
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján fakivágási
engedélykérelemmel / bejelentéssel* fordulok Öttevény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
jegyzőjéhez. (*A megfelelő rész aláhúzandó!)
Kérelmező neve:__________________________________________________
Címe:__________________________________________________________

Illetékbélyeg
helye
(3000 Ft)

Telefonszáma:___________________________________________________

A kivágás indoka:

Az érintett közterület neve, az érintett fás szárú növény pontos elhelyezkedése (szöveges leírással vagy rajzos
ábrázolással):

A kivágni tervezett/kivágott fás szárú növény(ek):
Sorszám

Törzsátmérő
(földtől
számított
magasságban)

A fa/cserje faja

1

méter

A tervezett / megvalósult kivágás kivitelezésének részletes leírása:

A fás szárú növény(ek) tervezett pótlása (hatóság a helyszín ismeretében tölti ki)
Sorszám

A fa/cserje faja, fajtája

Darabszám

A kiültetés helye

Fás szárú növény pótlása nem történhet az alábbiakban meghatározott fajok egyedeivel:
fehér akác* (Robinia pseudoacacia)
mirigyes bálványfa* (Ailanthus altissima)
kései meggy (Padus serotina)

amerikai kőris* (Fraxinus pennsylvanica)
cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa)
zöld juhar (Acer negundo)

* Kivéve a kertészeti változatok.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy
csak részben teljesíthető, és más ingatlanon a pótlás a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző
a használót kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi.
Kelt: ..........................., .....................
.................................................................
kérelmező aláírása

A közterületen lévő fás szárú növények kivágása és pótlása
(általános tájékoztató)
A kérdést rendező jogszabály: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet
Közterületen lévő fás szárú növények kivágása minden esetben engedély, illetve bejelentésköteles
tevékenység.
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző
engedélyezi.
A kérelem/bejelentés benyújtása formanyomtatvány igénybevételével, 3.000-Forintos illetékbélyeggel
lehetséges. A formanyomtatvány elektronikus úton letölthető az alábbi linkről: …………..
A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a
fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható
el.
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.
Amennyiben a pótlás oka közműfektetés és a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem
valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi.
Abban az esetben ha a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem, vagy csak részben
teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni.
Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a
települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére
kötelezi.
A kivágást, illetve azzal összefüggésben a pótlást és tereprendezést, a kérelmező az engedélyező
határozatban foglaltak szerint köteles végrehajtani.
A fás szárú növény szakszerű kivágásáról és pótlásáról a kérelmező saját költségén köteles
gondoskodni.
A tevékenységgel összefüggő élet-vagyon és balesetvédelmi szabályok betartásáért kérelmező
felelős.
A kivágott növénnyel a kérelmező szabadod rendelkezhet.

