
 
 
 
 
 

Mindszent Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
40/2008. (XII. 16.) önkormányzati rendelete 

a fák védelméről 
 

Mindszent Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 16.§ (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján a fák védelméről a következő 

rendeletet alkotja: 
 

1. § (1) E rendelet alkalmazási köre – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a 
belterület közterületi részén lévő fákra, fásszárú bokrokra és díszcserjékre, élősövényekre 
(továbbiakban: fák) terjed ki. 

 
 (2) Nem terjed ki a rendelet alkalmazási köre a belterületi közparkok fáira, a helyi védelem 
alatt álló platán fasor fáira, illetve az egyéb védett fákra. Ezek gondozásáról, szükség 
szerinti kivágásáról illetve pótlásáról a hatályos Helyi Építési Szabályzatnak megfelelően a 
polgármesteri hivatal gondoskodik. 
 
2. § (1) Az ingatlantulajdonos, kezelő, használó (a továbbiakban: tulajdonos) a 
lakóingatlana előtti közterületen lévő – az 1. § (1) bekezdése szerinti – fák kivágására 
előzetesen engedélyt köteles kérni a polgármestertől. 
 
(2) A kérelemben meg kell jelölni a kivágandó fák helyét, darabszámát, faját, a kivágás 
indokát, illetve nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező szándékozik-e azokat – s 
amennyiben igen, milyen fajokkal – pótolni.  

 
3. § (1) A polgármester a kérelemben foglaltak alapján  
 

 a) a kivágást engedélyezi, s ez esetben dönt a kivágott fával való rendelkezési   
jogosultságról, 

 b) megtiltja azon fák kivágását, melyek további fenntartása indokolt. 
 
(2) A polgármester a kivágott fák pótlását írhatja elő, s a helyszínen kialakult állapotnak 
megfelelően – figyelembe véve a Helyi Építési Szabályzat 18. §-ában foglaltakat – 
meghatározhatja a pótláshoz felhasználható fafajok listáját. 
  
4. § (1) A tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlana előtti közterületen lévő, 
  
 a) az 1. § (1) bekezdése szerinti fák fenntartásáról,  
 b) az életet és a vagyon biztonságát veszélyeztető fák kivágásáról, eltávolításáról. Ha 
a veszély elhárításának sürgőssége miatt a kérelem előzetes benyújtására nincs mód, az 
ingatlantulajdonos köteles a kivágást a polgármesternek pótlólag haladéktalanul 
bejelenteni. Az utólagos bejelentéshez mellékelni kell a veszély elhárításának sürgősségét 
alátámasztó bizonyítékokat (fényképfelvétel, tanú stb.). 
 
(2) A polgármester a tulajdonost az (1) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségének 
teljesítésére felszólíthatja, illetve az így eltávolított fa pótlásának kötelezettségét 
elrendelheti. 
 
 



 
 
 
 
 
(3) Ha közérdekből (közlekedésbiztonság, csapadékvíz-elvezetés stb.) szükséges az 1. § 
(1) bekezdés szerinti fák eltávolítása, a polgármester a tulajdonost – lehetőség szerint a 
növények vegetációs időszakát figyelembe véve – határidő kitűzése mellett felhívja a fák 
kivágására. 
   
(4) Amennyiben a tulajdonos az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető fa, illetve a 
közérdekből eltávolítandó fa kivágásáról határidőn belül nem gondoskodik, a polgármester 
helyette intézkedik a szükséges munkák elvégeztetésére. Ezekben az esetekben a 
kivágott fával a polgármesteri hivatal jogosult rendelkezni, s a veszélyt jelentő fa 
kivágásának költségeit a tulajdonos köteles megtéríteni.  
  
(5) Amennyiben a tulajdonos a 3. § (2) bekezdése, illetve a 4. § (2) bekezdésébn foglalt 
pótlási kötelezettségének nem tesz eleget, a polgármester intézkedhet a kivágott fa – a 
tulajdonos költségén történő – pótlásáról. 
 
 (6) Ha a kivágandó fa műemléki területen, illetve védetté nyilvánított régészeti területen 
áll, a jegyző az illetékes kulturális örökségvédelmi hatóság hozzájárulásával intézkedik. 
 
5.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  
 
 
 
Mindszent, 2008. december 3.  
 
 
 

Dr. Zsótér István 
polgármester 

Dr. Hevesi Tamás 
jegyző 

 
 
 
Kihirdetve: ..................................................  
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 jegyző 
 
 


