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Rimán Edina
jegyző
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete•
a józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló
57/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c)
pontjában, a 48. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzataitól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1.§

A józsefvárosi zöldterületek és zöldfelületek védelméről, használatáról szóló 57/2007.
(X. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 6/B. § (8) bekezdésének
harmadik mondata hatályát veszti.

2.§

A Rendelet 6/A. § (2) bekezdésének első mondatában a „legalább 8 cm-es
törzsátmérőjű” kifejezés helyébe a „legalább 6 cm-es törzsátmérőjű” kifejezés lép.

3.§

A Rendelet 6/B. § (1) bekezdésének első mondatában „a polgármester engedélyezi”
kifejezés helyébe „a jegyző engedélyezi” kifejezés lép.

4.§

A Rendelet 6/B. § (3) bekezdésének első mondatában „a polgármester jogerős
engedélye” kifejezés helyébe „a jegyző jogerős engedélye” kifejezés lép.

5.§

E rendelet 2013. március 31-én lép hatályba és a hatályba lépését követő napon
hatályát veszti.

Budapest, 2013. március
Rimán Edina
jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester
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Általános indokolás:
Az 57/2007. (X. 16.) önkormányzati rendelet 6/B. § (8) bekezdésnek harmadik mondata
jogsértőnek minősült. A tárgyi rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása más okokból is –
figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 2013. január 1től hatályos módosítására is – indokolt és célszerű.
A javasolt rendelet-módosítással a jogsértő rendelkezés hatályát veszti, egyúttal a tárgyi
rendelet is célszerűen módosításra kerül.

Részletes indokolás:
1. §
A jogszerű állapot érdekében a jogsértő rendelkezést hatályon kívül helyezi.
2. §
A javasolt módosítás a fák méretválasztékát kiszélesíti és ezzel a közterületi fapótlások során
a 6 cm-es törzsátmérőjű faegyedek alkalmazását is lehetővé teszi.
3-4. §
A javasolt módosítás következtében a továbbiakban - lényegében azonos tárgyú ügyben - nem
a Képviselő-testület két külön szerve (polgármester, jegyző) jár el párhuzamosan, hanem
egyedül a jegyző.
5. §
A rendeletmódosításokat hatályba léptető rendelkezés.
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