
Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009 (X.30.) önkormányzati 

rendelete 

Hatályos:2017-07-01-től 

Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2009 (X.30.) önkormányzati 

rendelete a fás szárú növények védelméről, fenntartásáról, kivágásának és pótlásának 

szabályairól, valamint a levágott ágak, kivágott fák és zöld-hulladékok kihelyezésének 

módjáról, azok elszállításának rendjéről 

Siklós Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. § (1) 

bekezdésének, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 

Tv. (továbbiakban: Kt.) 46. § (1) c) felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya 

1. § 

1. A rendeletet Siklós Város közigazgatási területén található fákra, cserjékre 

(továbbiakban együtt: fás szárú növényekre) terjed ki. 

2.  Nem alkalmazható a rendelet az erdőről és az erdő védelméről, valamint a természet 

védelméről szóló törvények, továbbá az eltérő szabályt megállapító külön törvény 

hatálya alá tartozó fás szárú növényekre. 

Fás szárú növények telepítése 

2. § 

(1) Siklós Város közterületére fás szárú növények Siklós Város Jegyzője engedélyével 

ültethetők ki. 

(2) Fás szárú növény az ingatlan és a közterület azon részén ültethető, ahol az emberi életet és 

egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem 

okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja 

azok     biztonságos működését. 

(3) Inváziós fajú fás szárú növény, valamint gyümölcsfák közterületre történő kiültetése 

tilos.    Az ingatlan tulajdonosa, használója (továbbiakban együtt: használó) a már 

meglévő    inváziós fajú fás szárú növény esetén köteles a növény továbbterjedését 

megakadályozni. 

A fás szárú növények kezelése, fenntartása 

3. § 

(1) Tilos a fás szárú növények felületének megsértése, csonkítása, továbbá 

részeinek       közvetett, vagy közvetlen károsítása, a fák törzsén plakát, hirdetés elhelyezése. 

(2) A használó köteles gondoskodni az ingatlanon lévő fás szárú növények fenntartásáról, 

metszéséről, az adott faj igényeinek megfelelő, szakszerű kezeléséről. 



(3) Közterületen közművezetéket – 5. § (2)-(4) bekezdésekben foglaltak kivételével – csak úgy 

lehet elhelyezni, hogy az a fás szárú növényeket közvetlenül, vagy közvetve ne    károsítsa, ne 

veszélyeztesse. 

(4) Közterület burkolatának építésénél és felújításánál a fás szárú növény töve körül legalább 

2,25 m2 víz- és légáteresztő felületet kell hagyni. 

Közterületen lévő fás szárú növények kivágásának és pótlásának szabályai 

4. § 

(1) Közterületen lévő fás szárú növény kivágását Siklós Város Jegyzője engedélyezi.      

(2) A fás szárú növények kivágásának engedélyezéséhez kérelem szükséges, mely tartalmi 

követelményeit és a kérelem formanyomtatványát e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 

(3) A jegyző a fás szárú növények kivágását abban az esetben tilthatja meg, ha a kérelmező a 

fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felszólítás ellenére sem nyilatkozott; a fás szárú 

növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; az 

természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért. 

(4) Ha a kérelem benyújtását követő 90 napig a jegyző nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, 

akkor az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni. 

(5) Siklós Város belterületén található azonnali intézkedést igénylő, az élet-, egészség- vagy 

vagyonbiztonságot veszélyeztető fás szárú növények kivágása esetén, a fa kivágását végző 

köteles a kivágás tényét 3 napon belül írásban bejelenti a jegyző részére. 

5. § 

(1) Közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó, 

vagy    kérelmező köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról, mely 

növény fajtáját, mennyiségét és törzsátmérőjét Siklós Város Jegyzője határozatában állapítja 

meg. Cserje esetében a pótlást úgy kell elvégezni, hogy 3 éven belül a kivágott cserje által 

biztosított területi borítással megegyező területborítást kapjunk. 

(2) Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, 

jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi. 

(3) Amennyiben az adott területen nem javasolt, vagy nem lehetséges a fás szárú növény 

pótlása, a jegyző más ingatlant jelöl ki, melyen a pótlást telepítéssel kell teljesíteni. 

(4) Amennyiben a (3) bekezdésben nevezett ingatlan Siklós Város adott településrészének 

beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót kompenzációs intézkedés megtételére 

kötelezi. 

Levágott ágak, kivágott fák és zöldhulladékok kihelyezési módja és elszállításának 

rendje 

6. § 



(1[1]) Siklós város belterületén a lakosságnál kertben vagy kertészeti tevékenység során 

képződő, elkülönítetten gyűjtött, szennyeződésmentes, komposztálható növényi eredetű 

települési hulladék (így fanyesedék, levágott ágak, gally, lomb, fűkaszálék, faforgács - 

továbbiakban együtt zöldhulladék) szállítását április 1. és szeptember 30. közti időszakban 

összesen 10 alkalommal a hulladékgazdálkodási közszolgáltató, október 1. és november 30. 

közötti időszakban összesen 4 alkalommal Siklós Város Önkormányzatának 

Városgondnoksága végzi. A szállítások pontos időpontjairól és körzeteiről minden évben az 

önkormányzattal történt egyeztetést követően a helyben szokásos módon az önkormányzat 

értesíti a lakosságot. 

(2)[2] Az ingatlanhasználó az általa levágott maximum 5 cm átmérőjű ágakat maximum 1 méter 

hosszú kévékbe kötve, a fűkaszálékot és a falombot műanyag zsákban összegyűjtve, a saját 

ingatlana előtti közterületre köteles szállítási napokon elszállítás céljából kihelyezni. A 

rendeletben előírttól eltérő módon kihelyezett, vagy eltérő összetételű zöldhulladék elszállítását 

a közszolgáltató és a Városgondnokság jogosult megtagadni. 

(3)[3] A közterület gondozója, és az ingatlan tulajdonosa által összegyűjtött levél és fű zöld-

hulladékot – ahol a Városgondnokság által kihelyezésre kerül – lombketrecekben köteles 

elhelyezni. Ahol lombketrec nem található, ott az ingatlan tulajdonosa, illetve a közterület 

tisztán tartója zsákokban köteles gyűjteni a zöld-hulladékot és a Városgondnokság részére, a 

szállítás egyszerűsítése érdekében közterületen, jól látható helyen, a jármű- és gyalogos 

forgalmat nem akadályozva köteles azt kihelyezni a szállítás napján reggel 6.00. óráig. A 

zsákolást és kötegelést csak úgy szabad elvégezni, hogy az szóródás-mentesen alkalmas legyen 

a kézi emelésre, rakodásra a közterület tisztán tartása érdekében. A kötegeléshez kizárólag 

lebomló zsineg használható (műanyag és fém drót nem megengedett). A zsák megrakodása, 

terhelésének alkalmazkodnia kell a zsák vastagságához, súlya a 20 kg-ot nem haladhatja meg. 

4)[4] A Városgondnokság által kihelyezett lombketrecekben, valamint a lakosság által gyűjtött 

és kihelyezésre kerülő zsákokban tilos kommunális, vagy a zöld-hulladéktól eltérő, más típusú, 

hulladékokat elhelyezni. 

5)[5] A Városgondnokság és a közszolgáltató megtagadhatja a kihelyezett zöld-hulladékok 

elszállítását minden olyan esetben, amikor az ingatlan tulajdonosa, illetve a közterület tisztán 

tartója bizonyíthatóan úgy helyezett ki zöld-hulladékot, hogy az a rendelet 6. § (2)-(4) 

bekezdése szerinti feltételeknek nem felelt meg. 

(6) A 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) f) pontjában rögzített hulladékgazdálkodással 

összefüggő egyéb kötelezettség megszegésének minősül az e rendeletben szabályozott 

zöldhulladékkal kapcsolatos kötelezettségek betartásának elmulasztása, ill. megszegése, mely 

alapján a jegyző hulladékgazdálkodási bírság kiszabására jogosult. 

Szabálysértés 

7. § 

8. § 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet 2009. év november 1-jén lép hatályba. 
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Dr. Marenics János                                                 Dr. Göndöc András 

     polgármester                                                                   jegyző 

 

1. számú melléklet a 26/2009. (X. 30) önkormányzati rendelethez 

 

Közterületen lévő fás szárú növények kivágása iránti kérelem 

 

Alulírott …................................................... (név), 

…...............................................................…................ (lakcím) szám alatti lakos, azzal a 

kérelemmel fordulok Siklós Város Jegyzőjéhez, hogy az általam megnevezett fa('k) kivágását 

engedélyezni szíveskedjen. 

 

1.) Fakivágás indoka: 

…........................................................................................................................ 

…...................................................................................................................................................

......... 

…...................................................................................................................................................

......... 

…...................................................................................................................................................

......... 

…...................................................................................................................................................

......... 

 

2.) Érintett közterület megnevezése, helyrajzi száma: 

…...................................................................... 

 

3.) Érintett fás szárú növény ingatlanon belüli pontos elhelyezkedésének ismertetése: 

…................... 

…...................................................................................................................................................

......... 



…...................................................................................................................................................

......... 

…...................................................................................................................................................

......... 

…...................................................................................................................................................

......... 

 

4.) Fás szárú növény jellemzői: 

 

• darabszáma: ….................... db 

• faja: 

….......................................................................................................................................

. 

• fa 1 m magasan mért törzsátmérője:  .......................... m, 

…...................... m, 

                                                                        .......................... m, 

                                                            .......................... m. 

5.) Kivágás kivitelezésének leírása: 

…........…...................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

…................................................................................................................................................... 

Kelt.: …....................., 20...... év …................. hó ….......... nap 

 

                                                                                  …............................................................. 

 

                                                                                  Név:.................................................... 

                                                                                  Tel.: …............................................... 



 

A kérelem mellékletét képező, kötelezően megírandó nyilatkozatok, dokumentumok: 

a.) Érintett fás szárú szárú növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz hozzájáruló 

nyilatkozata; 

b.) Térképvázlat, melyen feltüntetésre került a fa('k) pontos helye; 

c.) Pótlásra vonatkozó nyilatkozat, a faj, fajta, darabszám és a pótlás helyének megjelölésével. 

2. melléklet Siklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének a zöld-hulladékok 

kihelyezésének módjáról, azok elszállításának rendjéről szóló 26/2009. (X. 30) 

rendeletéhez[6] 

 
[1] 

A rendelet szövegét a 16/2017 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2017. 07.01-től 

[2] 

A rendelet szövegét a 16/2017 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 

2017. 07.01-től 

[3] 

A rendelet szövegét a 16/2017 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3.-4. §-a módosította. 

Hatályos: 2017. 07.01-től 

[4] 

A rendelet szövegét a 16/2017 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a módosította. Hatályos: 

2017. 07.01-től 

[5] 

A rendelet szövegét a 16/2017 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a módosította. Hatályos: 

2017. 07.01-től 

[6] 

A 7. § szövegét a 15/2012. (V. 02.) rendelet hatályon kívül helyezte. Hatálybalépés kihirdetést 

követő nap. 

[6] 

Hatályon kívül helyezte a 16/2017 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatálytalan: 2017. 

07.01-től 
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