Mezőgazdasági és növényvédelmi ügyek
Ügyleírás:

Illetékesség:

Szükséges okiratok:

Az ügyet intéző
osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés határideje
és díja
Kapcsolódó
dokumentumok,
nyomtatványok,
útmutatók
Az alkalmazott
jogszabályok:

Növényvédelem
Növényvédelmi eljárás (parlagfüves ingatlanok bejelentése)
Az önkormányzat Jegyzője hatósági úton szerez érvényt a
növényvédelemről szóló hatályos törvényi előírásának.
A fentiek be nem tartása esetén, annak kikényszerítésére a
növényvédelmi törvény által előírtak szerint
- gyomos elhanyagolt ingatlanok esetében a növényvédelmi
feladatok elvégzésére kötelező határozatban foglaltak elmulasztása
esetén, illetve
- parlagfűvel szennyezett ingatlan esetében a közérdekű védekezés
azonnali hatályú elrendelésére, az illetékes önkormányzat jegyzője
intézkedik.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény 50.§ (1) és (4) bekezdés,
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatáskörének megállapításával kapcsolatos földművelésügyi ágazati
jogszabályok módosításáról szóló 19/1992. évi (I. 28.) Korm.
rendelet, illetve
A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint
az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának
és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet:
a növényvédelmi intézkedések (helyszíni ellenőrzés és közérdekű
védekezés elrendelése) megtételére jogosult növényvédelmi
szervként belterületen a települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.
A bejelentésnek tartalmaznia kell a gyomnövényekkel, parlagfűvel
szennyezett ingatlan pontos címét, helyrajzi számát. Amennyiben a
bejelentőnek tudomása van az ingatlan tulajdonosának személyéről,
erről nyilatkoznia kell.
A jegyző szerzi be:
a bejelentett belterületi ingatlan tulajdoni lapját.
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
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Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
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A lakossági közérdekű bejelentés díj- és illetékmentes.
-

-

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;

-

Ügyleírás:

az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi
XLVI. törvény;
- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek
feladat- és hatáskörének megállapításával kapcsolatos
földművelésügyi ágazati jogszabályok módosításáról szóló
19/1992. évi (I. 28.) Korm. rendelet, illetve
- a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának,
valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei
megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló
221/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
- a növényvédelmi tevékenységről szóló 5/2001. (I. 16.) FVM.
rendelet;
- 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
Kötelezett lehet:
a növényvédelmi kötelezettségének teljesítését elmulasztó ingatlan
tulajdonosa, haszonélvezője, használója, termelője, birtokosa
(minden jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvényben rögzített elhatárolás szerint)
A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezése
és pótlásra való kötelezés
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm.
rendelet hatálya a 1. § (1) E rendelet hatálya - a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével - a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a
fás szárú növényekre) terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki
a) az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet
védelméről szóló törvények hatálya alá tartozó fás szárú
növényekre;
b) az eltérő szabályt megállapító külön törvény hatálya alá tartozó
fás szárú növényekre;
c) az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló,
külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre;
d) a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére,
hasznosítására szolgáló fával borított területre;
e) az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű
területekről szóló jogszabály hatálya alá tartozó területre.
6. § (1) A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú
növény
helye
szerint
illetékes
jegyző
engedélyezi.
(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 közterület nevét, helyrajzi számát, az érintett fás
szárú növény ingatlanon belüli elhelyezkedésének pontos
megjelölését;
d) a fás szárú növény darabszámát, faját, fa esetében annak 1 m
magasságban mért törzsátmérőjét;

e) a kivágás kivitelezésének részletes leírását, valamint
f) a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és
hely feltüntetésével.
(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 kivitelezhető; 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 3 munkanapon 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. Ez
esetben
az
ügyintézési
határidő
45
munkanap.
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 bejelenti a kivágás helye szerint illetékes 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 kötelezi, ha a fás szárú növény az életvagy 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.
(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 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.

Szükséges okiratok:

Az ügyet intéző
osztály:
Ügyintézés helye,
elérhetősége és
rendje:

Ügyintézés határideje
és díja
Az alkalmazott
jogszabályok:

(5) A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a
sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni.
Kérelem
A kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az
eredeti
okirat
bemutatása
mellett/
csatolni
kell:
- az érintett fás szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz
hozzájáruló nyilatkozata
- a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely
feltüntetésével
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Osztály
Felsőzsolca Város Polgármesteri Hivatal földszint 5. iroda
Tel: 46/584-033
E-mail: Hamorine.Monika@felsozsolcaph.hu,
info@felsozsolcaph.hu
Hétfő és péntek: 7.30-12.00
szerda: 7.30 – 18.00
30 nap
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30) Korm.
rendelet
1990 évi XCIII. Törvény. az illetékekről

